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 ילארטניה טנרטניאה ךירדמ

 רואל האצוה סופואל 1999 9 תורומש תויוכזה לכ

 ןיסיג יש ,רומ לג :וכרעו וטקיל

 ,סור תירוא ,סרטסמ יקיו ,יורג דרו ,ירתסא ליגיבא : היישעב ופתתשה

 סיכח לכימ :רדסו בוציע ,רצב לואש ,ןמייה ארא ,טרמלוא הנד

 ןמיונ הפי :הכירכ בוציע

 .תונוכנו תוינכדע רפסבש סירתאה תובותכ לכ ,הז ךירדמ תאצוה סויהל ןוכנ
 ומכ .םהבש סוסרפה תונמיהמלו סירתאה ןכותל םיארחא ונניא ,תאז סע

 סםינכתהמ קלחש ןכתיי ,טנרטניאה סלוע לש הנתשמה ויפוא לשב ,ןכ
 .הנתשת סתבותכש וא סיינכדע ,םינימז ויהי אל רפסבש סירתאהו

 מייעב רואל האצוה סופוא

 61650 איית ,65101 דיית
 03-6814230 : סקפ ,03-6814231 :ילט

 ססט56ח8/ופוסח .ח(.ו|

 שש .סקש5.60.]|

 ליא סופד לארשיב ספדוה

 מייעב ןורהא תייכירכב ךרכנ

 2000 הנושאר הרודהמ

4 ***2003-2002-2001 

 סושבו ןפואו הרוצ סושב ונממ סיעטק וא הז רפס סלצל וא קיתעהל ןיא

 לכ הז רפסב תושעל ןיא .איהש הרטמ לכל ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא

 .האצוההמ בתכב רושיא אלל ,הטלקהו סוליצ תוברל ,ירחסמ שומיש



 רה ההתו

 ה/רקי ת/ארוק
 רכז ןושלב חסונמ הז רפס

 םירבגלו םישנל דעוימ ךא

 !דחי םג

 - תירבעה הפשה םשב

 .תו/םילצנתמ ונא
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 !טנרטניאב תושעל רשפא המ -1 קרפ

 ... ?יללכה ןויערה המ

 אהיצורהו הקלי-הכרלורל מקו כ ברלה לסקר ת-המרה לי כס פ \/58-ב השילג

 רפס יתב ,סינואיזומ ,םייתלשממ תודסומ ,תורבחב רקבל
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 ו וו . תוירפסב רקבל

 ...םירפס אורקל
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 ו-7 תונכת דירוהל
 || תיבב תוינקל האיצי

 7 ....וידר ירודישלו הקיזומל הנזאהו היזיוולטב הייפצ

 | וו ףיכב השילגב ןמז זבזבלו םיקחשמ קחשל

שו לנורטקלא ראוד
 ו 

 ... טנרטניאב םינויד
7 

 וו (החיש ירדח) םיטאיצ
| | 

| |[... השילגל בשחמה תמאתה - 2 קרפ
 

0 טנרטניאב הדובעל שוטניקמ בשחמ
 

 1 צץ 6 (סתרתרטמ108107/7%8918810ז-] 16[ םאקוסמז : סיצופנה סינפדפדה

 ]| ]].[]....////-]-07 16150806 (2סתרתוט 1080 7

 ו 110050 [ם!טחנ61 אק1סז6ז 5
 סר

 15 .....-. טנרטניא קפס תריחב -- 3 קרפ

 יי זטנרטניא ןובשח והמ
 1 גויח ןובשח
 .. דבלב ינורטקלא ראוד ןובשח
 ל ןיילנ ןובשח

 8 לארשיב תורישה יקפס

 סיריחמו תורבחתה תוליבח
 ןמז תלבגה אלל תורבחתה
 8 תועש יפ-לע סולשת
 ל בויח תויורשפא
 ב תופרוצמה תונכתה
 -%% ןויד תוצובקל השיג

| ]8 השילג -4 קרפ
 

 1 היוצר תבותכל רישי רבעמ

 ןתכירעו תובותכ תדלקה



 || השילגה תודוסי

 ל סהב שומישו סירושיק תאיצמ

 סק, 1106, סתשפז6, 90% : טווינה לנצחל

 לילו ןפדפדה לש תיבה ףד יוניש

 ושל ל ה כ ירש (לטרופ) טנרטניא רעשב שומיש

 סיפדעומ סיפדל ךרד ירוציק תריצי

 הירוטסיהה רחא בקעמ

 רבעב ודלקוהש תובותכב הריחב

 ב תחתפנ המישר

 סר ו רו תיטמוטוא המלשה

 2 7 . תשרב םירודישו ואידיו ,הקיזומ - 5 קרפ

 0 18%8-) /400וט6א ,םיפסות

 +... םיעילסמו סיפסות שופיח

 סהב שומישו סיעייסמו םיפסות תנקתה

 לילצ תעמשהו ואידיו תגצה

 =? דריה בשחמל דרוהש לילצ וא ואידיו צבוק תלעפה

 ל המירא תייגולונכטב לילצ/ואידיו ירודיש תטילק

 7 ... [חוסחוסו טאק!סוסז 5 לש סידחולמה םילכה ילגרסב שומיש

 ב !המירז תייגולונכטב וידרו ואידיו יצבוק אוצמל ןתינ ןכיה

 22 .... סתעמשהו א[3 :צבוק לש הדרוה

 רב יס + אופ3 יצבוק תגשה
 רו ו אופ3 יצבוק תעמשה

 35628 י-ההיוויויוייויופופפווווווווו.0370יאב החטבאו תויטרפ - 6 קרפ

 ב תוחיטב יניינעב תובושח תולאש

 סט || ור סיחטבואמ סירתא יוהיז

 בם רווה סירושיאב שומיש

 א רו וו ווא ןפדפדב סינבומ החטבא יעצמא

 2 1600806 1צ41ו0סז-ב החטבאה תורדגה לש תישיא המאתה

 0 1הוטחוסו םאק|סזשז-ב החטבא תורדגה לש תישיא המאתה

 0 רוזא לכ רובע החטבאה תורדגה

 ל תויגוע

 141... .... טנרטניאב שופיח - 7 קרפ

 0 ...ופדפדב שופיחה תויורשפא

 2 ןצ6ופ0806 !צהשוקגוסז-ב 56108 ןצחלה
 0 63080 ןצהעופהזוסז-ב \/1ו5'81 8618066 ןצחלה
 ל וה 1]תוטחוסו אקןסזסז 5-ב םאק!סזשז לגרסו 5630 ןצחלה
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 כ טושפ שופיח

 ו סקדניא תועצמאב טושפ שופיח

 0 סימדקתמ סישופיח

 ל שופיח תולימ המכב שומיש
 4. ....םישופיח לע הרקבל סירוטרפואב שומיש

 רש סילודג שופיח ירתא



 15 דחא סוקמ ךותמ שופיח יעונמ המכב שומיש

 44 1 ןאגצופגוסז-ב שופיח יעונמ ףסוא

 ו-0 .... םאק!סזסז-ב שופיח יעונמ ףסוא

 רתא ךותב שופיח
49 

 םיצבקו תונכת -- 8 קרפ

 ו הדרוהה ךשמ

 סיצבקב שומישל סיאנת

 תונכת ירתא

 7: יצבוק סע הדובע

 ...בשחמב סיסוריו

 ך616ם1-ו דק

 |. 217 תועצמאב סיצבק תדרוה

 ץד2 תובותכ
 ב

 ה 0 ..ןפדפדה תועצמאב דפ בוק תדרוה

 כ ל תידועיי 12 תנכתב שומיש

ה (סק9ז תועצמאב טרטניאב טוטיש
[ 

 || 19159 תועצמאב סיקחורמ םיבשחמב שומיש

 ב ינורטקלאה ראודה תנכתב תורדגה תעיבק

 || | וו ינורטקלא ראוד תורדגה תעיבק

 ינורטקלא ראודה תנכתב תואצמתה

 העדוה תגצה

 התחילשו העדוה רוביח

 העדוהה תביתכ
 העדוה תחילש

 כ ו רווה תועדוה תלבק

 .... ףסונ סדאל העדוהה תרבעהו העדוהל הבושת תחילש

 בלב תובותכ סקנפב שומיש

 (:1- ב ןויד תוצובקו הצופת תמ*שרל תופרטצה -- 10 קרפ

 ( מ ו וו הצופת תמישר רותיא

 0 הצופת תמישרל המשרה

 הצופת תמישרל תועדוה תחילש

 ןויד תוצובק

 כ .... ןוידה תוצובק תנכת לש תורדגהה תעיבק
] 

 ו ןוידה תוצובק תמישר תדרוה

 (- למ טסט ןהילא סושירו ןויד תוצובק תאיצמ

 ןויד תצובקב תועדוה תאירק

 0 ל תועדוה לע הבושתו תועדוה רוביח



 0 כ ןפדפדה תועצמאב ןויד תוצובק לש תועדוה תאירק

 תשרב םילבוקמה סומינה יללכ

 תועדוהב ישיא יוטיב תפסוה

 םיליימס
 סירוציק

 .....צ/69-ב ינורטקלא ראוד -- 11 קרפ

 לבז ראוד תריצע

 7 ב סהילע וחווד
 ו || ווי כ סתוא ולבלב
 7% 1 !ונעת לא םסעפ ףא
 2 םתוא וננס
 ו סכלש ינורטקלא ראודה תנכתב סיננסמ תריצי
 7 תבותכ ופילחה :ןורחאה אצומה

0 60 

 ו-0. וי !דבוע ה ךיא
 0 160 לש תולבגמה המ

 התנקתהו 100 תדרוה

 ל הלועפל 160 תנכה

 160 לש ישארה ןולחה
 . .רשקה תמישרל סישמתשמ תפסוה
 | | || רשקה תמישרב שומיש

 8 סיעוריא תחילש

 | | | || העדוה תחילש
 צ/6ט תבותכ תחילש
 ב טא'צל הנמזה

 וסמל םדקתמ 0
 ו ]7 4098066 0066 בצמל רבעמ
 08000 1006 תולורשפא

 0 יי תורבחתה יבצמ

 1-0 ב כ לטל על ב בחרומה סיעוריאה טירפת

 0 םיפסונ סיתוריש

 1 .... תועיסנו ילכלב עדימ ,תוינק ירתא - 13 קרפ
 ל תוינק

 ל יו מוטב לם בלס ב שבט 206000 סבל תוינק תלגעבו תונובשחב שומיש

 ללה ור וה ו ל ה ה תויבמופ תוריכמ ירתאב הריכמו היינק

 ל טנרטניאב תויבמופ תוריכמ תוריכמ תועצבתמ דציכ
 ב סינוקל תוצע
 םירחבנ סילארשי תויבמופ תוריכמ/תוינק ירתא

 0 תועיסנ ירתא

 לש סירחבנ סילארשי תועיסנ ירתא

 ילכלכ/יקסע עדימ ירתא

 ו תונווקמ תועקשה
 ב סירחבנ סירתא
 . .םייסנניפ םיאשונב תוצעו עדימ ירתא
 ל תועקשה ירתא



 103ש52..2220.4 5055-5998 יההה טיטו דווי הסב =..-.......טנרטניאב תירבע - 14 קרפ

 11 המדקה

 ב ילאוזיווה ןקתה

 ו יגולה ןקתה

 1 טנרטניאב תירבע הייפצל תונורתפ

 1 סתונתטסטס8זסז וא 146150300 [וצגטוק0זסז סע ירבע טסקטב הייפצ

 10 5-0 ]חו6חו6 <אק!סזסז סע תירבעב הייפצ

 106 םילילמת ידבעמל ו/6ט יפדמ תירבע תקתעה

 ןפדפדהמ תירבע תספדה

 (סתוזמטתוס810ז וא 116130806 1\גשוק9ו0ז תועצמאב

 1חוטחו6| םאקןסזשז תועצמאב



 ,םישישה תונש ףוסב התישארש ,םיבשחמ תותשר לש לע-תשר ,טנרטניאה
 ןמזה לכ הלדג ונייח לע ותעפשהו תונורחאה סינשב רוביצה ללכ תועדומל רדח
 הנוכמש רתוי הבחר הכפהמ לש הרעסה ןיעב אצמנ טנרטניאה .ררחסמ בצקב
 הכפהמל התובישח תניחבמ וז הכפהמ סיבישתמה שי  .עדימה תכפהמ
 צעסח6-ה ,רתוי רכומה וקלחו טנרטניאה תאצמה תא סיריתכמו תיתילשעתה

 םירבד עובקל השק יכ המוד .ןופלטה תאצמה זאמ רתויב הבושחכ 166
 ףוס תארקל ,סויה רבכ ,תאו סע .ןמז לש קחרמב אלא תואדווב ולא
 וא סלעי טנרטניאהש ועבקש םסינשרפהש עובקל רבכ רשפא ,סוינלימה

 .ודבתה ,תילוש רתווית סלועב םיילכלכה סיכילהתל ותמורתש

 הלכלכהיי לש הלודגה הצירפב חתפמ סש וכפה עדימ תויגולונכט ,סויכ
 ןמ סה םיילבולגה היקוחמ קלח רשאו טנרטניאה תרזעב תצפומש ,ייהשדחה

 ,ןושארה יניצרה רבשמה סע סלועה ןמ ףולחל היושעש תילכלכ הנפוא םתסה

 ,רעצה הברמל) םיילכלכה דוסיה יקוח לש ינשדחו יתוהמ יוניש םיווהמ קלחו

 ןתינ הז רשקהב .(היינשהו הנושארה הצובקה ןיב הז בלשב לידבהל השק

 וכפהי יאדווש ,תואבה תורמאה יתש ףוריצ תא הבורק תואדווב ריכזהל
 ,21-ה האמה לש ףסכה אוה עדימ :(וכפה אל ןיידע םא) בורקב תואשילק

 .ילבולגה קושב סיווש םינכרצ היהנ ונלוכ הבש

 טנרטניאה ;עדימה תכפהמ לש הלחתה קר הווהמ יחכונה בלשהש תעדל שי

 תויופצ תובורקה סינשה ,תאז סע .םלועה יבשות לש טועימ קר םויכ שמשמ

 .ןמז לכב ,םוקמ לכמ ,ידימ תויהל יופצ רוביחהו ,ןייל ןואה תונש תויהל

 סניאש סירישכמ תועצמאב ונייתל רודחל טנרטניאה יופצ הלא סינש ךלהמב

 ירישכמ ףאו די ףכ יבשחמ ,ןופלטה ,היויוולטה תמגודכ ישיאה בשחמה
 היהי םינש המכ דועבש ירה ,םינדיתעה תוכרעה ושממתי סא .םייתיב למשח
 טנרטניאל סירבוחמ ולוכ םלועהמ סייתועמשמ סיקלחו יברעמה סלועה בור
 .תונווקמ תוליהקב סידגואמו

 םישגפנש טנרטניא ישמתשמ לש הצובקל איה תנווקמ הליהק גשומב הנווכה

 ךלהמבו ןמו ךרואל סיוסמ אשונב ןודל ידכ תשרב םיוסמ רוזאב וא רתאב
 אשונל ודחו> םימלש םירפס .הצובקה ירבח ןיב סירשק סירצונ הו ןמז

 המדקה תרגסמב ותוא תוצמל ןתינש אלש יאדוובו תונווקמה תוליהקה
 תוליחקה לש תוכלשהה לע הבשחמהש ןייצל בושח ,תאו סע דחי .וז הרצק

 אל .תקתרמ איה תוימואלה לעו ןווקמ אלה סלועב תוליהקה לע תונווקמה

 כ ---- ו



 הסדקה

 הדבועהש חינהל ריבס אל ךא הז בלשב תועודיו תורורב תוכלשהה לכ
 סונפ אלה וא) יונפה סנמזמ רכינ קלח תולבל םירכבמ סיבר םישנאש
 וא סואלה חרכהב וניאש ,םיוסמ ןיינע םוחת ביבס תודגואמש ,ולא תוצובקב
 םילהנמו םיבשוח סישנא הב ךרדב יונישל סורגת אל ,תיפרגואיגה הביבסה
 תא םעמעי טנרטניאהש ךכל תופצל שי .סואלה תנידמ תרגטמב סהייח תא
 תולובגש תונויערו תוצובק גוזימב עייסיו םייזיפה תולובגה תובישח
 .רבעב סתוא ומסח סיפרגואיג

 ידכ ,רבעב ;ילאוטקלטניאה ןוהה תובישח תא הלעה טנרטניאה ,ןכ ומכ
 ךכב יד חילצי רצומש ידכ ,םויכ .רכמיהל וילע היה תילכלכ חילצי רצומש
 ןכומש לשב רבדב ללכ רבודמ אל סיתיעל .ותוא בהאי תוינמה ילעב להקש
 אל ןיידע תישעמה ותחלצהש דבלב ןויער וא ירסוב רצומב אלא קושל
 החדי םיבורקה סישדוחבש ןכתייו םנמא ידרוסבא עמשנ הז רבד .החכוה
 לש הפוקת לש יוטיב רדגב רוחאמ ורתווי ןהו הלא תועפות ילכלכה קושה
 האב בהזל הלהב לש הפוקת לכ רחאל ,רוכזכ .קושב הזחאש ייבהזל הלהביי
 .תוחכפתהו רבשמ תפוקת

 ,עדימה תכפהמ תא הליבומש ,תירבה תוצרא ירחא תכרתשמ התויה תורמל
 לש הפוקת רחאל .ליעל וניוצש םיכילהתה לש העפשההמ תקתונמ הניא לארשי
 .טנרטניאה תא הליגו ילארשיה םיקסעה סלוע ררועתה שודשדו תומלעתה
 םסימוחתב םיקסוע רשא ,םיבר סילארשי סירתא סיחתפנ הנורחאה תעב
 העפותה ךא ,ןמז רחאל ורגסיי םקלחו וחילצי םתסה ןמ ,סקלח .סינוש

 ירתא לש עציהמ ףוסבל הנהיי ילארשיח טנרטניאה שמתשמש הווקת תררועמ
 .רודיבו ןכות ,עדימ

 קסוע וניא אוה .הכרדה רפס וניא ,ילארשיה טנרטניאה ךירדמ - זופת

 .טנרטניאה דבוע ובש ןפואה אשונב םיבכרומ סיינכט םיטרפב

 ,וב שמתשהל ידכ דבוע טנרטניאה ךיא קוידב תעדל ךרוצ ןיא ,םיוסמ ןבומב

 סוקמב .תינוכמב גוהנל ידכ עונמ דבוע ךיא קוידב תעדל ךירצ אלש ומכ שממ

 םיסותימ המכ ךירפהל עייסי ףא ילואו - ליעומ עקר קפסי הא ךירדמ ,תאז

 תא דומלל ןיינועמש ימ .וב שומישהו טנרטניאה ןיינעב תועטומ תושיפתו
 24-ב טנרטניא ךמצע דמל רפסה תא שוכרל לכוי וירוב לע טנרטניאה

 .סופוא תאצוהב אציש ,םירועיש

 ןפה תא רקוסו טנרטניאה לש סיירודיבה םידדצב קסוע ךדיבש הו רפס

 םירבסה ללוכ ןושארה וקלח .ירבעה שמתשמה רובעב תשרה לש ישומישה

 תינושארו הפיקמ הריקס איבמו תשרב תוישומישה תולועפה אשונב סיישעמ
 םיילארשיה סירתאה תא ללוכ ינשה וקלח .לארשיב טנרטניאה אשונב

 ,דחי  .(שאשש .140102.00.1]) ילארשיה טנרטניאה רעש - זופת לש םירחבנה

 תויוכבתסה ילב ,הנהמו הריהמ השילגל רזע ילכ םיקלחה ינש סיווהמ

 .הז רפס רובעב סתכירעבו סירבדה תביתכב העקשוה הבר הבשחמ .תורתוימ

 .סקטפ6ת60/1510ת.ת66.1] (לנורטקלא ראוד) ראודב סכיתובוגת תא אורקל חמשנ
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 ! קרש

 ?טקרטנקיאב הושעל רשפא הפ

 לכמ טעמכ וילא רבחתהל ןתינש הדבועב ןומט טנרטניאה לש תונורתיה דחא

 סג וילא רבחתהל ןתינ סיתיעלו ,לע-בשחמל דעו די ףכ בשחממ - בשחמ

 ךילהת תרבועש ,ו/6ט/ ,תשרה תייזיוולטב רבודמ) היזיוולטה תועצמאב

 .(2000 תנש ךלהמב לארשיב הנימז תויהל היופצו ולא םימיב יירויגיי לש

 .רוביח יכרד לש בחר ןווגמב שומיש רשפאמ טנרטניאהש אוה ףסונ ןורתי
 וק ,ליגר ןופלט וק תועצמאב ןה טנרטניאל תורבחתה לש תוצופנה תוטישה

 לארשיב תונימז ןניא תונורחאה תוטישה יתש) םילבכו ןייוול רודיש ,ןץיילנ

 תנש ךלהמב שומישל וסנכוי ןהש איה הווקתה - סירבדה תביתכ תעשב
 תלהנתמ הבש הזיגרמה תויטיאהמ סישלוגה תא וררחשי ךכבו ,0

 .(השילגה

 ?יללכה ןויערה הנ

 וחתפש סישנא ולא .ייסימודר םישמתשמיי סימושר טנרטניאה יקפס לצא
 .טנרטניאה םלוע תא סיניבמ סניא ךא ,תוריש קפס לצא טנרטניא ןובשח

 :ךכ תאז ריבסהל ןתינ .תמיוסמ היצטניירואסידמ םילבוס ולא םישמתשמ

 סיבר סישנא ,ונייחל טנרטניאה תצירפ תא הוולמש יתרושקתה שערה ללגב

 ןועגישל המודב) המל תעדל ילב ,טנרטניאל רבחתהל סיבייח סהש סיבשוח

 לע ,תישאר .טנרטניאה לא תשגל הנוכנה ךרדה אל וא .(ירלולסה ןופלטה

 לע האירק תועצמאב םא ןיב ,רבודמ המב ןיבהלו תוסנל שדחה שמתשמה
 רבוחמ רבכש רבח לצא רוקיב תועצמאב וא הייוולטב וא סינותיעב אשונה

 שוכרל ןתינ ,ותוהמו טנרטניאה לע רתוי ןיבהל ידכ .טנרטניאב והשמ ןיבמו

 .סופוא תאצוהב אציש ,םירועיש 24-ב טנרטניא ךמצע דמל רפסה תא

 .טנרטניאב תושעל ןתינש תויוליעפה ןווגממ קלח םיטרפמ סיאבה םיפיעסה

 יד הניא תשרהש ןכתיי ,בושח וא ןיינעמ סכל הארנ אל סהמ רבד סוש סא

 וב אוצמל לוכיש והשימל הזה רפסה תא ונת .הז בלשב סכרובעב תמדקתמ

 איה ילואו ,םייתנש-הנש דועב תשרה תא וקדב .טרסל וא םיל וכלו תלעות

 .סכתא םג ןיינעיש שדח והשמ עיצת

 מ



 ?טנרטניאב תושעל רשפא המ - 1 קרפ

 /69-ב השילג

 הקיפרג אלמ ךסמ הגיצמה ,טנרטניאה לע העידי תושדחב סיארמ רשאכ
 הנוכמה) עס \/166 \/65-ה ךותמ הנומת יהוזש חינהל ריבס ,םיטקפאו
 ךכ-לכ תובורק סיתיעל עמשנ יי\/טטיי חנומה .(וא\/שע וא צ/ספ-ה רוציקב
 ןיא .טנרטניאה איה ט/60-הש בושחלו תועטל ןתינש ,טנרטניאה לש רשקהב

 ןוויכמ בל תמושת הברה לבקמש ,טנרטניאהמ קלח קר איה \/65-ה ;ךכ הז
 .ףרה אלל תחתפתמו ,תוריהמב הלדג ,שומישל החונ איהש

 - שש .ם61א1מ8.ססז ג : ןוגכ - סויכ תועדומב תוארנש טנרטניאה תובותכ בור
 סה סיצופנה םינפדפדה) ןפדפדה לש תבותכה ןולחב דילקהל שיש תובותכ ןה

 .\/69-ב ולא תורבח רקבל תנמ לע 06180806 [צ9/1810ז-ו 1ם10161 10

 : םיאבה סיפיעסב טרופמכ ,תונוש תורטמ ךרוצל סירתא ינימ לכל שולגל רשפא

 ,םייתלשמונ תודסווס ,תורבחב רקבל

 רפס יתבו םי;נואיזוומ

 תונטק תורבחל וליפא .םהלשמ \/6פ ירתא שי סיבר תורבחו סינוגראל ,םויכ

 לע דומלל ידכ ולא סירתאב רקבל ןתינ .ןהלשמ סירתא תובורק סיתיעל שי

 .דועו תורבח לע עקר רמוחב ןייעל ,םידרשמ לש תוליעפ תועש ררבל ,סירצומ

 (שא .6סטת.800.1ו) לארשיב תטפושה תושרה לש רתאל סנכיהל רשפא ,ןכ ומכ

 ,לארשיב טפשמה יתב תמישר ,תונקתו סיקוח ,ןיד יקספ רגאמ סש אוצמלו
 סלועה יבחר לכב סינואיזוממ תונומתב תופצל וא .דועו םינכומ םיספט

 ךירדמב ןופלט רפסמ שפחל וא .(שוש.50ט(16חו.ח60/ששחו תבותכב המגודל)

 .(טואיש ./6110ש/08268.00.1]) בהז יפד לש ןווקמה

 ( 6160 6 60 זח6 665561 - דח6 !57ה61] = הזו!גתוטה[ - /ו6ז050ה !הז6הו61 אז 6 ו
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 ילארשיה טלרטניאה רירדס -- זופת

 תושדח אורקל

 ,לנרויג טירטס לוו ,סמייט קרוי וינל םג ךכו ,הלשמ \/6ס רתא שי ןא ןא יסל

 תורוקמ המכ אוצמל םג ןתינ .םירחא םייתושדח תורוקמו ראה ,סבולג

 םיידוחיי םה - תרדושמ וא תספדומ הסריג םהל ןיאש סיחבושמ םייתושדח

 ./60-ל

 הסריג םיליכמ סירתאהמ קלח .\/60-ב תושדח לש גוס לכ אוצמל ןתינ

 רשפא םירחא סירתאב סלוא .ןבומכ ,ןותיע לש לומתא ןויליג לש תינורטקלא

 ןוויכמ ,רדושמ וא ספדומ רוקמ לכמ רתוי תוינכדע ויהיש תושדח אוצמל

 םיעיצמ םירתאהמ לודג קלח .הממיה לש העש לכב ןויעלו ןוכדעל ןתינ רתאש

 לוכי םימיוסמ םירתאב .טנרטניאה סלועל ףסונ ןורתי ,םניחב עדימה תא

 םימוחתב תושדח וינפב וגצויש ךכ ,ישיא ליפורפ ביכרהל שמתשמה

 תבית לא ,וילא תורישי וחלש: תושדחה סימעפלו .דבלב ותוא סיניינעמה

 .ינורטקלאה ראודה
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 יראה לש תינורטקלאה הרודהמה

 תוירפסב רקבל

 .טנרטניאה ךרד סינימזל ןהלש סיגולטקה תא תוכפוה תוירפס רתולו רתוי

 תובר סלוא ,ולא תוירפס לא תיזיפ עיגהל תורשפא ןיא ילארשיה שלוגל ,ןבומכ

 .בשחוממה גולטקב תאצמש סירמאמ לש סימוליצ ראודב ךל וחלשי ןהמ

 םירפס אורקל

 ,ריפסקייש) תוקיסאלק ללוכ ,(/60-ב תורישי סימסרופמ סיבר ו

 וא ,ךסמה לע תורישי םתוא אורקל לוכי התא .םישדח םירפסו (סנקיד

 ?תורפס גוס סג תתפתה \/60-ב .רתוי רחואמ דעומב האירקל סתוא סיפדהל

3 | 



 ?טנרטניאב תושעל רשפא הס - |! קרפ

 תא סילבקמ \/65 רתאב סירקבמ רשאכ ,תפתושמ תורפס ,ןשי-שדח

 .רתאב גצומש רופיסל םסיכשמה בותכל תונמדזהה

 םהש ,םינורטקלא סםירפס (ראב בורקבו) סלועב רבכ סימייק ,ןכ ומכ

 םירפס תויונח .םיבשחוממ םירפס תאירקל סישמשמש סידחוימ סינקתה

 וארקייש םיליגר םירפס לש תובשחוממ תואסריג רוכמל רבכ ולחה תונווקמ
 סכותל ןועטל ןתינ רשא ,רפס לדוגב סירישכמב רבודמ .ולא סינקתהב

 .םירפסה תא סיליכמה סיצבק

 תונכת דירוהל

 תונכת גישהל ולכות ,טנרטניאה ךרד הרבעהל תונתינ בשחמ תונכתש ןוויכמ

 תוקלוחמ תונכתהמ קלח .סכלש בשחמב ןהב שמתשהלו \/65-המ תורישי

 ךרוצ ילב ,תשרהמ הדרוהל תונתינ תונכתה .סולשת תובייחמ תורחא ,סניחב

 .רותב דומעל ךרוצ אללו תיבהמ תאצל

 /-] סאד סואחהוס 0.60 - 1167050 ותו 61 קוס 18
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 ירלופופ תועכת תדרוה רתא .4סואח!ס30.6סחו

 תיבב תוינקל האיצי

 .תוינק איה טנרטניאב רתויו רתוי תוירלופופ תוכפוהש תויולילעפהמ תחא

 ,הרוחסה לש תונומתב תופצל ,םיבשחוממ סיגולטקב ףדפדל ןתינ סויכ

 תבותכו סכלש יארשאה סיטרכ יטרפ תא דילקהל ,םייוצרה סירצומב רוחבל

 :טנרטניאב רבד לכ טעמכ תונקל רשפא .ראודב הרוחסה תא לבקלו ,חולשמל

 רתויב תטהולה המגמה .אל המ ,תוינמ ,םירוטילקת ,םידגב ,םירפס ,לכוא

 ,<וחבש סלועב ומכ שממ .תויבמופ תוריכמ איה ינורטקלאה רחסמה סוחתב
 ,לכהו ,םישמושמו םישדח ,סירצומ לש ןווגמ לע ריחמ תועצה תתל ולכות

 .תיבה תא בוזעל ילבמ ,רוכזכ
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 ילארשיה טלרטניאה ךירדמ - זופת

 יארשאה סיטרכ יטרפ תבינג ינפמ אוה תשרב סינוק לש לודגה ששחה

 החטבאה יעצמא לולכש סע דבב דב .טנרטניאה ךרד סיפסונ סיישיא םיטרפו

 רועישש רבעב וחיכוה םירקחמש ןייצל יואר .תוחפל יופצ הז ששח ,תשרב

 תומכמ רתוי ףא ןטקו סישישב לטב תשרב יארשא יסיטרכ יטרפ תובינג

 .תינופלט השיכרב תועצבתמש תובינגה
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 תשרב ירלופופה תויבטופה תוריכסה רתא .68/+

 וידר ירודישלו הקיזווטל ה?זאהו היזיוולטב הייפצ

 תוינכותל בישקהלו סירישי היזיוולט ירודישב תופצל ןתינ טנרטניאה ךרד

 וידרו היזיוולטמ ןיידע תלפונ ולא סירודיש לש הנומתהו לילצה תוכיא .וידר

 רשאב .תוקחורמ תוצראב תוינכותל השיג הקינעמ תשרה סלוא ,םייתימא

 רוטילקת תוכיאב לילצ יצבוק טנרטניאב אוצמל ןתינ ,הקיזומל הנזאהל

 .סירבוחמ אלשכ וליפא ,תע לכב סהל בישקהלו

 ףיכב השילגב ןוסז זבובלו םיקחשמ קחשל

 הצק לע .תיפוס ןיא איה טנרטניאה ךרד תושעל רשפאש סירבדה תומכ
 יקחשמ ,םיבשחוממה סינולימה ,םינוכתמה ירתא תא ריכזהל רשפא ,גלזמה

 .דועו םיבשחוממה הכרבה יסיטרכ ,טרופסה ירתא ,היווירטה ירתא ,תשרה
 לכמ עדימ לש עפש ףסכ-ןיא-םנית םיעיצמש ,םיבוט סישנאב האלמ תשרה

 תוישומיש /65 תובותכ ךירדמ ללוכ רפסה לש ינשה קלחה .הרוצו גוס

 .ילארשיה טנרטניאה רעש ,זופת לש סקדניאה ךותמ תוחוקלש ,ץראהמ

 אשונב קסועש ילארשי רתא רתאל ידכ תובותכה ךירדמב רזעיהל ןתינ

 זופת לש רתאל שולגל שי ,תירבעב םיליעומ סירתא אוצמל ידכ .םיוסמ
 .תארא .(8002.60.1] : תבותכב

 ה



 ?טנרטניאב תושעל רשפא המ - ו קרפ

 ילארשיה טנרטניאה רעש .זופת

 ינורטקלא ראוד

 םיצבקכ תוחלשנה תועדוה איה ינורטקלא ראוד גשומה תועמשמ

 ןתינ ינורטקלא ראוד תנכת תועצמאב .רחאל דחא בשחממ סיינורטקלא

 ול סגש יאנתב ,רחא סדא לכל התוא חולשלו ישיאה בשחמב העדוה דילקהל

 .טנרטניא ןובשח שי

 .ול קר תידוחייש ,תישיא ינורטקלא ראוד תבותכ שי טנרטניאב שמתשמ לכל

 ראוד תנכתב ךרוצ שי ינורטקלא ראוד חולשל ידכ ,ןכל סדוק רכזוהש יפכ

 ראודה יתרש סע תרשקתמ וז הנכת .ישיאה בשחמה לע תנקתומה ינורטקלא
 .סלועה יבחר לכב ינורטקלא ראוד םיתלושו םינסחאמש ינורטקלאה

 ךפוה אוהו ,תוטושפ טסקט תועדוהב לופיטל ןיוצמ ילכ אוה ינורטקלא ראוד
 ינורטקלא ראוד תעדוהל סיצבק ףרצל רשפא .ןמזה סע רתויו רתוי ללכושמ

 וב האמ וא סינעמנ ינשל העדוהה התוא תא חולשל ,םירחאל סתוא חולשלו

 .לילצו הנומת סע תוינועבצ הידמיטלומ תועדוה רוציל וליפאו ,תינמז

 טנרטניא ירתא ךרד סג ינורטקלא ראוד לבקלו חולשל ןתינש ןייצל יואר

 ,(וארשש .תסזזח811.ססמו) ליימטוה לע םתעמשש ןכתיי ,לשמל .ךכל םידעוימש

 לע רבסוי הז רפס ךשמהב .תשרב רתויב ירלופופה ינורטקלאה ראודה תוריש
 .ינורטקלא ראוד לש ולא סיגוס ינש

 טנרטניאב םינויד

 תמישר לא ףרטצהל ולכות ,סכלש ינורטקלאה ראודה תנכת תועצמאב

 הצופתה תמישרב םירבחתה .סכתא ןיינעמה אשונב תקסוע רשא הצומת
 ובש אשונב עדימו תושדח סהלש ינורטקלאה ראודה תבית לא םילבקמ

 תורעהו תועדוה סירבחה סיחולש תובורק סיתיעל .הצופתה תמישר תקסוע
 .םירבחה לכ ןיב תוצפומ ולא תועדוהו ,המישרה לא םהלשמ

 וכבש



 ילארשיה טלרטליאה ךירדמ - זופת

 תוצובק תכרעמ אוה טנרטניאב יזכרמה ןוידה יעצמאש קפס ןיא ,םלוא

 תוצובק יפלא תורשע תומייק .ירוביצ תועדומ חול ןיעמ ,1159066 לש ןוידה

 דעו הקיזוממ - והשלכ סיוסמ אשונב תקסוע ןהמ תחא לכ רשאכ ,ןויד

 .היזיוולט תוינכות דעו סימסל תורכמתהמ ,הקיטילופ

 אלא ןפדפדה תועצמאב רבחתהל ןתינ אל 125626 לש ןוידה תוצובק לא

 ראודל תשמשמש וז סג איה תובורק סיתיעלש ,תדחוימ הנכת תועצמאב

 ןוידה תוצובקל תוחלשנה תועדוהה .0ט6ססא ₪אקז655 תמגודכ ,ינורטקלא
 סה סא ביגהלו ןהב ןייעל םילוכ: סירחאש ךכ ,ירוביצ םוקמב תורמשנ

 הצור אוה םא ןיב ,ארקש העדוה לכל בישהל לוכי ףתתשמה .סיניינועמ

 ,תועדוה לש הז ףסוא .תכוותהל טושפ וא הלאש לואשל ,עדימ ףיסוהל

 .חותפ ןויד ןיעמ רצוי האלה ןכו תובושתל תובושת ,תובושת

 תשגל ןתינ םהילאש ,סהלשמ ןויד ירוזא סילודגה סירתאה וחתפ ,ליבקמב
 תירבעב סייורק ,םיאשונ יפל סיקלתנש ,ולא ןויד ירוזא .ןפדפד תועצמאב

 .סימורופ

 שש בו פא לם 15
 5% סוכה ו ו יבפ
 8% ססס | השצצפה סח | 50%:ת 0095 + זיו וגה צב (ידנ

 ,2001655 [₪] חתכ יואש ו 65 חו בוב

 וס
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 1016. רתאה לש טנרטניא ןטפק םורוכ

 (החיש ירדח) םיטא'צ

 ,ליעומו ןיינעמ רבד איה ןויד תוצובקבו ינורטקלא ראודב תועדוה תפלחה

 .תמא ןמזב םישנא סע רשקתל וצרת ,םיתיעל .ישונאה עגמה הב רסח לבא

 .םיטאיצה רופיסל סיסנכנ ןאכ

 טאיצה יתרשל רבחתהל סילוכי םלועה לכמ סישנא ,תדחוימ הנכת תועצמאב

 תלהנתמ החיש לכ .תויח תוחישל ףרטצהלו (ח66866 6618 0280 180 לש

 .סיוסמ אשונב תוחישל דעוימה ,(ייצורעיי סג הנוכמה) דרפנ יירדחיי ןיעמב
 דיגהל ול שיש המ תא דילקמ ףתתשמ לכ ;הדלקה יייע תלהנתמ החישה

 .רדחב ראשה לכ ודילקהש המ תא תוארל לוכי דחא לכו ,5חוסז לע שיקמו

 ב רב שאבה. - בא



 ?טנלרטנליאב תושעל רשפא ה - ו קרפ

 תונכת תפש) הווא/ג יססובמ טאיצ ירדחב סג טטאויצל ןתינ 1806 יתרש לע ףסונ

 סיטאיצה .סלועבו צראב לודג רתא לכב טעמכ ,(טנרטניא ימושייל רקיעב תדעוימש

 1021, ,(אחארא ./4188.00.1/816ח65/008) הלאוו לש סה ץראב רתויב סיירלופופה

 ,(וארארא/3 .תס תש .ססתר/0 81/1015 גטלקיטכר (0ם81.101.60.1/ת6ו/ 08/1006 .857)

 להנל ןתינ .טנרטניאב היח החיש להנל תופסונ סיכרד תומייק ,טאיצ לע ףסונ

 םילוכי םיפתתשמה רשאכ ,טנרטניאה ךרד ואידיו תדיעו ףאו תילוק הדיעו
 .רפסה ךשמהב אורקל ןתינ ךכ לע .הלא תא הלא עומשלו תוארל

 .םימדוקה סיפדב וניוצש תוצופנ תויוליעפ ןתוא לכל ודחויי םיאבה םיקרפה

 תולועפה תא תולקב עצבל ךיא וטרפיש םירצק סירבסה ואבוי ולא םיקרפב

 שגד סשוי ,ןכ ומכ .םיינכרא םייטרואית םירבסה אלל ,תשרב תוצופנה

 .המיענ השילג .תשרב סיילארשיה סירתאב השילגה לע דחוימ



 ₪ ןםדגקימ
 ₪ ב ר\-2

 להכ בטשוח(וּבוה רבא תו - שמ ה חוה את קי :

 בשחמב דייטצהל םכילע ,םויה לש טנרטניאה תא אלמ ןפואב לצנל תנמ לע

 : תוחפה לכל סיאבה סיביכרה תא ליכמ רשא ישיא

 לשב צלמומ (גאזכ 66 ןוגכ ,ליבקמ דבעמ וא) 26פווטח דבעמ :דבעמ +

 דבעמ יוצר .ךשמהב וראותיש תושדחה הלעפהה תוכרעמב ךומתל ותלוכי

 .רתוי וא 266 182 תוריהמב ?6מזוטחו 2

 תוריחב ןלוכ ןה /ותשסואפ צד -ו /ותשסופ 98 ,\\ותססואפ 95 :הלעפה תכרעמ +

 סישנא רובעב רתויב הבוטה הריחבה תויהל היושע ל/ומ6סוא5 98 .תובוט

 ; תושחו6* םאק|סז6) הנבומ טנרטניא ןפדפד תללוכ איהש ןוויכמ ,סיבר

 .טנרטניאה רוביח לש תורדגהה תעיבק סשל שומישל הלק הנכתו

 ,בשחמב ןורכיז תניחבמ תוטעמ אל תושירד םג שי \/וח60₪5 98-ל ,םלוא

 תוחפ וב שיש ישיא בשחמ גרדשל צלמומ אל ;\/וחסש5 95 רשאמ רתוי

 .ףסונ ןורכיז וב ףיסוהל ןתינ אלו ,₪41) ןורכיז לש 24 18 רשאמ

 יתש רשאמ 'שומישל רתוי תבכרומו רתוי הרקי איה %/וחשסשפ אז

 סג שמשי בשחמה רשאכ קר הב רוחבל שיש ךכ ,תורחאה תואסריגה

 .דרשמב תשרב הדובע ווגכ ,אאד-ל תומיאתמש תופסונ תומישמל

 לש היצולוזרל תרדגומ /60-ב השילגל תילאידיאה הגוצתה :הגוצת +

 16 לש ייההובג עבצ תמריי סג הנוכמה) םיעבצ 16,000 סע 0

 הנוכמה ,םיעבצ ינוילימ) תויביס 24 ןוגכ ,רתוי תוהובג עבצ תומר .(תויביס

 ןהו ךרוצ ןהב ןיא ללכ ךרדב סלוא ,ןה סג תומיאתמ ,(ייאלמ עבציי בצמ םג

 לש וזל הריבס הפולח איה 640480 לש היצולוזר .רתוי בר ןורכיז תולזוג

 סבטימב וארייש ךכ םיבצועמ סיבר טנרטניא יפד סלוא 0

 ןוויכמ ,תוצלמומ וניא רצוי תוהובג תויצולוזר .800א600 לש היצולוזרב

 .ידמ סינטק תואריהל טנרטניא יפדב סיבר סיטירפל תומרוג ןהש

 דחא לכבו 95 ץפ6ס8-ב הכימתל יתרכהה סומינימה :ןורבי% +

 ונתוא דמלמ ןויסינה סלוא ,ןורכיז 16 א18 אוה סילודגה סינפדפדהמ

 .תונמיהמו םיריבס םיעוציב םשל קיפסמ וניא דימת טעמכ סומינימהש

 םע \69-ב םישלוג םתא רשאכ ,קפסמ תמאבש ילמינימה ןורכיזה

 ,וומ0סש5 צד וא \/ותשסש5 98-ב רבודמ סא .24 18 אוה ,0/ות6סומפ 5

 .32 /[8 אוה סומינימה
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 טנרטניאב השילגל בשחמה תומאתה - 2 קרפ

 סיקוקז \\וח6סא5 תביבסב סילעופה טנרטניא ינפדפד :חישק קסיד +
 םסכל ןיא םא ;םיינמז םינותנ ןוסחא םשל קסידב יונפ סוקמ הברהל
 .ולבסי תונימאהו םיעוציבה ,יונפ םוקמ קיפסמ

 תרגסמב שרדנ וניא סירוטילקת ןנוכ :(62-80₪1/) םירוטילקת ןנוכ
 תונכת תנקתה םשל ול וקקדזתש ןכתיי ,םלוא .טנרטניאה תויוליעפ
 .רוטילקת יבג לע תורישה קפסמ סתלביקש וא סתינקש טנרטניא
 ןנוכ לכ ;הנקתהה תעב ללכ הבושח הניא סירוטילקתה ןנוכ תוריהמ
 .וז הרטמל סיאתי

 עומשל ידכ .טנרטניאב עפשב סימייק הקיזומו לילצ :םיפסונ םינקתה
 םינקתומה (תוינזוא וא) םילוקמרלו לוק סיטרכל וקקדות סתא ,סתוא
 צוח תוחיש עצבל םיניינועמ םתא םא .\/וח6ספ רובע סירדגומו בשחמב
 סיטרכל ןופורקימ רבחל סכילע ,תוילוק תודיעו ךורעל וא טנרטניאה ךרד
 .(הזכ שי סא ,בשחמה לש הנבומה ןופורקימב שמתשהל וא) ךלש לוקה
 תרבוחמה ואידיו תמלצמל סיקוקו סתא ,ואידיו תודיעו תכירע םשל
 ,םיינעוצקמ טנרטניא יפד תונבל סינווכתמ סתא סא ,ןכ ומכ .בשחמל
 .תילטיגיד המלצמל וא קרוסל וקקדותש ןכתיי

 טנרטניאב הדובעל שוטניקס בשחמ

 בשחמל סיקוקז םתא ,סויה לש טנרטניאה תא אלמ ןפואב לצנל תנמ לע
 : תוחפל ליכמ רשא שוטניקמ

 וא 68040 דבעמ לע טסובמה שוטניקמ בשחמב שמתשהל ץלמומ :דבעמ +

 תכרעמב שמתשהל רשפא ,קוחד ביצקתה סא .(וא180 ןוגכ) סח 0

 תכרעמב ךמות וניא הזכש בשחמ םלוא ,68030 דבעמ לע תססובמה

 .1געּג דוביעב תושקתהל לולעו 058 הלעפהה

 ,088-ב ךמות סכלש בשחמה סא .058 וא 7 תכרעמ :הלעפה תכרעמ

 תוליעומ תויורשפא תללוכ איה ןכש ,צלמומ וז הלעפה תכרעמב שומישה

 ,טנרטניאל רוביחה תרדגה סשל שומישל הלקו תינבומ הרגש :תובר

 .טנרטניא תונכת לש האלמ הכרעו הנבומ 19 דוביע

 לש היצולוזרל תרדגומ צ/סט-ב השילגל תילאידיאה הגוצתה :הגוצת

 16 לש ייההובג עבצ תמריי סג הנוכמה) סיעבצ 16,000 םע 0

 ,םיעבצ ינוילימ) תויביס 24 ןוגכ ,רתוי תוהובג עבצ תומר .(תויביס

 ןהב ןיא ללכ ךרדב סלוא ,ןה סג תומיאתמ ,(ייאלמ עבציי בצמ סג הנוכמה

 הפולח איה 6408480 לש היצולוזר .רתוי בר ןורכיז תולזוג ןהו ךרוצ

 וארייש ךכ סיבצועמ סיבר טנרטניא יפד םלוא ,800%600 לש וזל הריבס

 ןניא רצוי תוהובג תויצולוזר .800א600 לש היצולוזרב סבטימב

 תואריהל טנרטניא יפדב םיבר םיטירפל תומרוג ןהש ןוויכמ ,תוצלמומ

 .ידמ סינטק



 ילארשיה טנרטניאה רךירדמ - זופת

 .ל/65-ב הדובעל סומינימה אוה 24 או8 :ןורכיז +

 לכ תנקתה רחאל יונפ סוקמ 25% רתווייש ךכ קיפסמ לודג :חישק קסיד

 .טנרטניאה תונכת

 תרגסמב שרדנ וניא םירוטילקת ןנוכ :(02-80₪1) םירוטילקת ןנוכ +

 תונכת תנקתה סשל ול וקקדזתש ןכתיי ,םלוא .טנרטניאה תויוליעפ

 .רוטילקת יבג לע תורישה קפסמ סתלביקש וא סתינקש טנרטניא

 ןנוכ לכ ;הנקתהה תעב ללכ הבושח הניא סירוטילקתה ןנוכ תוריהמ

 .וז הרטמל סיאתי

 וא טנרטניאה ךרד ץוח תוחיש עצבל ןיינועמ התא סא :םיפסונ םינקתה +

 וא) סכלש לוקה סיטרכל ןופורקימ רבחל סכילע ,תוילוק תודיעו ךורעל

 תכירע םשל .(הזכ שי סא ,בשחמה לש הנבומה ןופורקימב שמתשהל

 ,ןכ ומכ .בשחמל תרבוחמה ואידיו תמלצמל קוקו התא ,ואידיו תודיעו

 וקקדזתש ןכתיי ,םיינעוצקמ טנרטניא יפד תונבל םינווכתמ סתא סא

 .תילטיגיד המלצמל וא קרוסל

 ןוו(סזוח66 =אקנוסזסז :םיצופ/ה םינפדפדה
 146056326 (-סזווווט163+0ז/11ב/1קב+סז -|

 טפוסורקימ - השילג תונכת לש תויזכרמה תויקפסה יתש ,תונורחאה סינשב

 .תשרב תויוליעפה לכל טעמכ תומיאתמה הנכת תוליבח וחתיפ -- 16150800-ו

 תודבועו דחיב תונקתומה טנרטניא תונכת לש הליבח תוללוכ הלא תונכת

 הציחל יייע טושפ הינשל תחא הנכתמ רובעל ןתינ ,הליבח לכ ךותב .ףותישב

 השילגמ תוחונב רובעל רשפא ,המגודל ;טירפתמ הדוקפ תריחב וא ןצחל לע

 .הטושפ הציחל יייע םכלש ינורטקלאה ראודה תבית לש הקידבל טנרטניא-ב

 תוצובק ארוקו ינורטקלא ראוד תנכת ,טנרטניא ןפדפד תוללוכ תוליבחה יתש

 תונכת לש גורדש דירוהל ןתינ .טנרטניא יפד תריציל ילכ םג תוללוכ ןהיתש .ןויד

 .בשחמב ןקתומ אל ןפדפד סא גורדש דירוהל ןתינ אלש ןבומכ) טנרטניאהמ הלא

 וא רוטילקת קתוע חלשיש טנרטניאל השיגה קפסמ שקבל שי הז הרקמב

 :ןה הדרוהה ירתא תובותכ .(תאז השע אל סא ,ןפדפד לש הנקתהל ןוטילקת

 .ותארא .תס15080.00ת1 ; עט .תר10ז050.001/18726] תבותכב 1ח16161 אכ1ססץ

 .בשחמב [מו6חו6( ₪אק]סזשז ןקתומ רבכ תובורק םיתיעל

 םיטרפל .תירבעב ןהלש הכימתה תדימל בל םישל יאדכ ,תונכתה ןיב הריחבב

 סע רפסב 14 קרפב .ייטנרטניאב תירבעיי ,רפסבש יב חפסנב ןייעל שי ,הז אשונב

 [חוטחו6( אק[סזסז קפסמש תירבעב הכימתהש ןייצל ןתינ הז בלשב רבכ ,תאז

 אלא הניא השעמלש ,1א6ו50800 00מותוטטתוס91סז לש וז לע רועיש לש ןיאל הלוע

 .קפסמ אלו יערא ןורתפ

 יושע ללתתמה שמתשמהש סיאשונה לכ תא תוסכמ הנכתה תוליבחש תורמל

 תונכתב ףסונב וא ליבקמב שמתשהל ןתינש ןיבהל בושח ,םהב ןיינעתהל

- 



 טנרטניאב השילגל בשחמה תואתה - 2 קרפ

 ןיקתהלו ,א6ו80826 לש הליבחב שמתשהל ןתינ ,לשמל .תורחא טנרטניא

 ןיקתהל רשפא ,ןיפולחל וא .הליבחב הלולכ הניאש יהשלכ טא'צ תנכת דרפנב

 הניאש תרחא ינורטקלא ראוד תנכתב שמתשהל סלוא ,[ם16ת16( ₪אק10ז6ז תא

 1חז6תנסובו 146150406 1צ9ע1880סז-ב שמתשהלו ןיקתהל ןתינ .הליבחב הלולכ

 .ליבקמב ₪א1070ז-

 146+56326 6-0 חו הווה16300ז 7

 איה ולא תורוש תביתכל ןוכנ הנורחאה התסריגש ,(סתותווטת10860ז תליבח

 שוטינקמ תכרעמ ,(/ות40ש8 95/98/א1 ישמתשמל הדרוהל תנתינ ,7

 /נמ6סואפ 3.1/0/1ם60וא5 1סז \/סזאשזסטקפ ןכו תובר 1%]1%א תואסריג ,8

 ללוכ ,ו/ומ6סוא8 95 צירהל תלגוסמה בשחמ תשרוד וז הנורחא הסריג יכ םא)

 .(ןורכיז 63

 : תבותכהמ 16180800 (-סמותוטמו64ז0ז לש תינכדעה הסריגה תא דירוהל ןתינ

 בכ :// עא 615020 .0ס 0 תקוות 5/0 שש 1080/1066 1

 : תללוכ הליבחה

 הכימתו שומישל חונ השילג קשממ בלשמה טנרטניא ןפדפד :אגו1פּה00ַז +

 ,תורגסמ ,הידמיטלומה יגוס לכ ןוגכ תומדקתמ \/65 תונוכתב תינכדע

 .דועו תרבגומ החטבא 8

 ב [-19]%]
 טס 9 ₪28 עשא 60 0

 תש שס הש א ה 2 2 3 3 2 ₪ 2 ₪1 ₪

<< = 6156806 18 001006 3 
 ( יל | תקדשששהב | אשמה

> 

 606306 6 סחוחוטחו63ז0ז ךרד גצוומש ,1צ6₪6306 לש תיבה ףד

 תוצובקבו ינורטקלא ראודב תועצובמש תולועפהמ תובר :10%50080 +

 םינגראמו סיארוק ,םיתלוש ,םירבחמ ,םירקמה ינשב .תוהו ןה ןויד

 ינורטקלאה ראודה תא תבלשמ 6סתנתנטתוס800ז תליבח ,ןכל .תועדוה

 .1/!ס550מ80ַז ,תתא הנכתב ןוידה תוצובקו

 0 רקמה.



 ילארשיה טנרטניאה ךירדס - זופת

 טעמכש תולקב ,ךלשמ טנרטניא יפד רוציל רשפאמה ילכ :(0 10507 +
 .םילילמת דבעמב ךמסמ תריציל הוותשמ

 יוו6050/+ [וו66ז1ו60 =אק1סזז 5

 ישמתשמ רובעב הדרוהל ןתינ ,185 םיתיעל הנוכמה ,1חוסחנס[ םאק!סזסז 5
 תובר אזא תואסריג ,7/058 שוטינקמ תכרעמ ,\\/1םסופ 1
 וז הנורחא הסריג יכ םא) ל/וחסשפ 3.1/0/נת6ס5 1ס0ז \\'סזאטזסטקפןכו
 .(ןורכיז 16א18 ללוכ ,ו/וח6סאפ 95 ליעפהל לגוסמה בשחמ תשרוד

 לש רתאהמ [םו6ת6| םאק|סעסז לש תינכדעה הסריגה תא דירוהל ןתינ
 - 11כ://וארארא .ח10ז05061.00/18780] תבותכב לארשי טפוסורקימ

 ישמתשמל הנימז תירבעב םיטירפת םע 1הו6חמ66 םאק!סזסז 5 תסריג
 ןימי דצב גצומ לחתה ןצחלה הבש הלעפהה תכרעמ) תירבעב \/ומ605 8
 םע הסריגה תא דירוהל םילוכי תורחא הלעפה תוכרעמ ישמתשמ .(ךסמה לש
 .(ירבע טסקטב שומישב תכמות רשא) םיילגנאה סיטירפתה

 : תללוכ הליבחה

 השילג קשממ בלשמה טנרטניא ןפדפד :1ה(07806 ₪אק!סזסז ןפדפד +
 יגוס לכ ןוגכ תומדקתמ ו\/69 תונוכתב תינכדע הכימתו שומישל-חונ
 .דועו תרבגומ החטבא ,18%8 ,תורגסמ ,הידמיטלומה

 ןשי |-זא]8]
 מ גז פו קופמן יס

 2 8 ..(₪ 5 - 7 6 ]ה )
 - סטפ הממ ןשלמ אחת [םסחא 40 אמ | א | 86| 7 ספ

 .061983 [₪) מכ ליחיד 00 6 |

 1 סו רש א וב ו-2 קטנלת לו[ חרפה ט לנשות ההטלה

 +3 אמ שו

 מן 5 | 9 ב

 !חז6חו6ז םאק!סז6ז ןכדפדב גצומה .טפוסורקימ לש תיבה ףד

 ראודה תא טפוסורקימ הבליש ,צ6ו80806-ל המודב :(020100% ₪א07058 +

 תקלנ םשה) 0טווססא ₪אקז65 ,תחא הנכתב ןוידה תוצובקו ינורטקלאה

 סוטונססא תנכת .טפוסורקימ לש 01866 תליבחב הלולכה 100% תנכתמ

 ראודב לופיט דבלמ) תללוכו ,סטווססא םאקז65 רשאמ רתוי הפיקמ

 .(דועו רשק ישנא לוהינ ,תושיגפ חול סג (ינורטקלא
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 טנרטניאב השילגל בשחמה תונאתה - 2 קרפ

 .1א6ו160ח8-ב םה םג םסישמתשמה טנרטניאב סירחא סישנא םע החיש להנל ךל תרשפאמה ואידיו/לוק תודיעו תנכת :אס(/[0008 +
 .זסח!2886 ,הנכתה לש רתוי האלמ הסריג םג שוכרל ןתינ .םילילמת דבעמב ךמסמ תריציל הוותשמ טעמכש תולקב ,םכלשמ טנרטניא יפד רוציל םכל רשפאמה ילכ :תוסח( גס עאקז6פפ +

 .ייהחיש ינולביי ךותב גצומ החישה טסקטו ,תרייוצמ תומדכ גצומ ףתתשמ לכ רשאכ ,טקימוק תרבוח יומד קשממב טאיצ להנל סכל תרשפאמה תידוחיי טאיצ תנכת :80)6 +

 .םכלש טנרטניאה תייווח לש התוכיא תא םסיעבוק סתא ,ושמתשת ןהבש הנכתהו הרמוחה תא םירחוב םסתא רשאכ .תוינכדע תונכתבו שידח בשחמב שמתשמ רשא סדא לש וזמ ןיטולחל הנוש היהת ,תונשוימ תונכתב שמתשמש וא ,יטיא סדומו ןשי בשחמ תועצמאב טנרטניאב רקבמ רשא סדא לש היווחה



 והוב

 ההובג תוריהמב סירוביח תוקזחתמ טנרטניאל השיג תוקינעמ רשא תורבחה לכ

 ךומתל סילגוסמ ולא טנרטניא ירוביח .הממיב תועש 24 סילעופ רשא ,טנרטניאל

 תורבחל סלשמ יקסעה וא יטרפה שמתשמה .טנרטניא ישמתשמ יפלא תואמב

 תועצמאב רשקתהל תוכזה תא םילבקמ סה הרומתבו ,עובק ישדוח סוכס הלא

 .טנרטניאל סתוא סירבתמ רשא תורישה קפס יתרש לא סהלש סדומה

 ?טנרטניא ןובשח

 ןובשח ןורחאה ול חתופ ,םיוסמ תוריש קפס לצא סשרנ שמתשמהש רחאל
 ,ינורטקלא ראוד תבותכ סג ללכ ךרדב ללוכ רשא ,הז ןובשח .ולשמ טנרטניא

 סינוש סיגוס המכ סימייק .קפסה יתורישב שמתשהל תורשפאב ותוא הכזמ

 .ןלהל סיראותמ רשא ,טנרטניא תונובשח לש

 גויח ןובשח

 סהב םישמתשמש ןוןוויכמ ייגויחיי תונובשח סינוכמ טנרטניאה תונובשח'בור
 תונובשח .ןופלט וקו סדומ תועצמאב טנרטניאה יתוריש קפס לא ייגויחיי יייע
 .102/12 תרושקת סישרוד סהש ווויכמ יי1;יי תונובשח סג םינוכמ ולא
 סהו ,תורישה יקפס סיעיצמש תונובשח לש ירקיעה גוסה סה גויח תונובשח
 .םישומיש לש ןווגמ סירשפאמ

 סיגציימ המ בושח אלו) 51,12-ו קק? :גויח תונובשח לש סיגוס ינש סימייק

 שמתשמכ ךתניחבמ .(םסירוציקב םישמתשמ סלוכ אליממ ,ולא תובית ישאר
 סיכמות סהינש ןכש ,511? ןובשחל 227 ןובשחב שומישה ןיב לדבה ןיא

 146180806 ,1מ16061 <אק|סז6ז : תוירלופופה תונכתה לכבו ,חוקל תונכת ןתואב

 .המודכו זאאופהוסז

 דבלב י;ורטקלא ראוד ןובשח

 ראודל האלמ השיג לבקל ןתינ ,דבלב ינורטקלא ראוד ןובשח תועצמאב

 .(ךשמהב רבסה) הצופת תומישרב ףתתשהל ןתינ ,תאז סע .דבלב ינורטקלא

 רבחתהל רשפאו ,דואמ לוז אוה :סייתועמשמ תונורתי שי הז גוסמ ןובשחל

 .הנכתו הרמוחב לדו ןשי בשחממ וליפא וילא
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 טנרטניא קפס תריחב - 3 קרפ

 ןיילנ ןובשח

 .תורישה קפס לא ריהמו עובק רוביח רשפאמ (הדוקנל הדוקנ) ץיילנ ןובשח

 בשחמה ,השעמלו ,רבחתהל תנמ לע גייתל ךרוצ ןיא ,הז תוריש תרגסמב

 ןובשח תועצמאב .תורישה קפס יבשחמ לא הממיב תועש 24 רבוחמ ישיאה
 רמולכ) םינותנה תרבעה תוריהמו ,טנרטניא תוליעפ לכ עצבל ןתינ ןיילנ

 .גויח רוביחב רשאמ הברהב ההובג (סיצבק תדרוהו השילגה תוריהמ

 אלו תורבחל סיאתמ אוה ללכ ךרדבש ךכ ,בר ףסכ הלוע ץיילנ ןובשח ,תאז סע

 ידבוע לכ ,ןיילנב תורישה קפס לא תרבוחמ הרבח רשאכ .םייטרפ סישנאל

 ךכ ,טנרטניאל רבחתהל תנמ לע רוביחה ותואב שמתשהל םילוכי הרבחה

 .ומצע תא קידצמ הובגה ריחמהש

 תורישה יקפס לכ אל :תפסונ היעבב ךורכ ןיילנ ןובשח ,הובגה ריחמה דבלמ
 .קזב סע סואית תבייחמ ותנקתהו ,הזכ תוריש סיקינעמ

 לארשיב תורישה יקפס

 תוליבח לש ןווגמ סיעיצמ רשא ,תוריש יקפס תורשע לארשיב סימייק
 ,\ראב סייזכרמה תורישה יקפסמ סידחא הנומ האבה הלבטה .תויורשפאו
 ונפריצ ,ךכ לע ףסונ .(ולא תורוש תביתכל ןוכנ) םהלש ןופלטה ירפסמ ללוכ

 הדובעה ךרד סירבוחמש ולא תבוטל ,תוריש קפס לכ לש \/פט-ה תבותכ תא
 תורבחה ירתאב ןייעל סיניינועמו ,רבח לש ןובשחב שמתשהל סילוכיש וא

 .עיצהל ןהל שיש המ לע דומלל תונושה

 ץראב םייזכרמה תורישה יקפסמ םידחא

 ןופלט \/60 תבותכ

 "0 רק :// אא וז

 1-800-64-64-00 | תזס://שתא 1 תו

 ]11 0 כ :// עא .28 ]18 .ת61.1/

 3 תסכ://שאש 40160 .00 1|/

 ]1 5 תזכ://רארא .ם6200.00.11/00260000

 1 1 תק ://לאיא .ת6ס/11סת תו /

 תךכ://ארארש .פונ 60.00.

 קפסה

 לארשי מבי

 קזב טנרטניא

 ימואל ןיב

 בהז טנרטניא

 סוקטקא

 טנקוב

 012 ץזיווטנ

 ירפרס

 ףסומב סישדוח המכ לכ תמסרפתמ ראב תורישה יקפס לש הפיקמ הלבט
 הליכמ הלבטה .צראה ןותיע לש (ששוא.101.00.1/0906ות) ייטנרטניא ןטפקיי

 ,רוביחה תוכיא לש רואית ללוכ ,צראב םיקפסה לכ לש תנכדועמ המישר
 םיעצבמ ,םירבחמ םהש גויח ירוזא ,םיעיצמ סהש תורבחתהה תוליבח
 סישפחמ רשאכ וז הלבטב ןייעל דואמ ץלמומ .רשק תריציל ןופלט ירפסמו

 / .וילא רבחתהל תוריש קפס



 ילארשיה טלרטנליאה ךירדמ - זופת

 יאכז צראב טנדוטס לכש ועדתש יאדכ ,םיטנדוטס סתא סא ,ךכ לע ףסונ
 היהי אל הז ןובשחש ןכתיי .ולש הטיסרבינואה ךרד סניח טנרטניא ןובשחל
 ורובעב סלשל ךרוצ ןיא סלוא ,םיירחסמה תונובשחה ומכ ההובג תוכיאב

 רתוי הבוט תוכיאב תונובשח םג תועיצמ תואטיסרבינואהמ קלח .ףסכ
 .תיסחי ךומנ סולשת תרומת

 תוריש קפס םירחוב דציכ

 ?ךיא לבא .דחא רוחבל ןמזה עיגה ,תוריש יקפס אוצמל דציכ סיעדוי םתאשכ תעכ

 בוטה תורישה קפס תריחבל הנמיהמ תחא ךרד התייה סא .הבוט הלאש וז

 סםיכרצ שי סינוש םסישנאל סלוא .קפס ותואל סירבחתמ ויה סלוכ ,רתויב

 לע שגד םימש סירחא וליאו ,ךומנ ריחמב סינינועמה סישנא שי :סינוש

 המ קודבלו ,םכרובע בושח המ טילחהל סכילע .המגודל ,רוביחה תוריהמ

 .וז הניחבמ סינושה תורישה יקפס סכל סיעיצמ

 סה ימל סתוא ולאש ,טנרטניאב רבכ םישמתשמש סירבח סכל שי סא ,ןבומכ

 ,םירבח לצא סינוש סירוביח תוסנל יאדכ דימת .םיצורמ סה סאהו סירבוחמ
 סינותיעב תובתכ םג .קפסה לכ לצא תורישה תוכיא לש השוחת לבקל ידכ

 .קפס רוחבל ךל עייסל תולוכי

 סיכירעמ רשאכ לוקשל יאדכש סינוש סינוירטירק סיראתמ סיאבה סיפיעסה

 .סינושה תורישה יקפס תא

 רהזיהל ץלמומ ,תוריש קפס סירחוב סתאש הנושארה סעפה וז סא
 תוצלמה וילע סתלביקש קפסב רבודמ ןכ סא אלא) ךורא חווטל תואקסעמ

 םיעוגר תויהל ולכות ,ךורא חווטל הקסע לע ומתחת אל סא .(םישמתשממ

 .רחא קפסל רובעל ולכות ,םכיניעב ןח אצמי אל קפסהש הרקמב ;תיסחי

 םכלש ינורטקלאה-ראודה תבותכש אוה קפסל קפסמ רבעמב דיחיה ןורסיחה
 ותיא םיאצמנ סתאש ימ לכל עידוהל סכילע היהיש ךכ ,רבעמ לכ סע הנתשמ
 ססובמ ינורטקלא ראודב ושמתשת סא ,ןכ ומכ .תבותכה תפלחה לע רשקב
 תלשנ \/6פ ססובמ ראודש ווויכמ ,וז הניחבמ גואדל םכילע היהי אל ,\/סס

 .סכלש הליגרה ינורטקלאה ראודה תבותכמ הנוש רשא ,העובק תבותכל

 םיריחונו תורבחתה תוליבח

 תורבחתהה תוליבח .תורבחתה תוליבח לש ןווגמ םיעיצמ תורישה יקפס בור
 וא תלבגומ אל תורבחתה :(דימ םיראותמה) סיגוס ינשל ללכ ךרדב תוקלחנ
 .תועש יפ-לע םולשת

 סתא תורישה קפסל סולשת לע ףסונש ורכיז ,תויולעו םיריחמל עגונה לכב

 לכב ההז הז סולשת סנמוא .ןופלטה וקב שומישה לע קזבל סג סימלשמ
 דומעל ןתינ סאה סיקדוב רשאכ ןובשחב ותוא תחקל ךירצ םלוא ,הרקמ
 .םיוסמ קפס שרודש ריחמב

 | וי
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 תתורבחתה תוליבח לש ןווגב םיעיצמ טנרטניאה יקפס בור

 ןחז תלבגה אלל תורבחתה

 סילוכי סתא עובק ישדוח סולשת תרומת ,וזכ הליבחב םירחוב סתא סא

 .וצרתש לככ טנרטניאל רבחתהל

 תליבחש חינהל ריבס ,הברה סכלש רוביחב שמתשהל סינווכתמ םסתא סא

 לוזגי ןמז המכ ןיידע םיעדוי סכניא םא ;סכרובעב סלתשת וזכ תורבחתה

 תלבגומ יתלבה הליבחל ורבעו רתוי תלבגומ הליבחב ורחב ,טנרטניאה סכמ

 .הל סיקוקז סתאש וחכווית םא קר

 דימת .תונוש תוינתהב לבגומ אלה רוביחה תא סינתמ תורישה יקפסמ קלח

 .הזוחה לש תונטקה תויתואה תא אורקל יאדכ

 תועש יפ-לע םולשת

 ךרדב .שדוחב סתרבחתהש תועשה רפסמ יפ-לע םכתא תובייחמ ולא תוליבח

 הבגנ ורובעבש (המודכו 10 ,5) תועש לש סיוסמ סומינימ תללוכ הליבחה ללכ

 רוביח םכל עיצהל סייושע (ייטנקזביי ןוגכ) םימיוסמ םיקפס .עובק םולשת

 םיאתמ הזכש רוביח .רוביתה ןמז יפ-לע קר סולשת רמולכ ,סומינימ אלל

 תצק תוסנתהל ןיינועמש ימל וא) תיסחי טעמ רבחתמש ימל רקיעב

 .(שארמ םולשתל בייחתהל ילבמ טנרטניאב

 .עובקה סולשתה תא קר ומלשת ,ילמינימה תועשה רפסמ תא סתרבע אל םא

 .הגירח לש העש לכ רובע סיוסמ ףירעת ןכו סומינימה תא ומלשת ,םתגרח סא

 תועש לש הנוש תומכ םע ,הלאכ תוליבח רפסמ עיצמ קפס לכש ווויכמ

 טנרטניאב תולבל םיפצמ םתאש תועשה רפסמ תא ךירעהל םכילע ,םומינימ

 ןיב תוושהלו ,היוצרה הליבחב רוחבל ולכות הז ןותנ יפ-לע .שדוח לכב

 .םינושה םיקפסה

--- | 
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 הממ ןמא רתוי הברה טנרטניאב סילבמ םישדחה סישמתשמה בורש ורכיז
 סע תחופו ךלוה טנרטניאב שומישה תועש רפסמ ללכ ךרדב ,ןכ ומכ .ופיצש
 םירבד רובע קר רבחתהל ליחתמ שמתשמה ,שודיח רבכ ךכב ןיא רשאכ ,ןמזה
 ירחא .ןמז זבזבמ וניאש ךכ רתוי הבר תוליעיב דבוע אוהו ,ךירצ תמאב אוהש

 רובעל ילואו סכילגרה תא שדחמ ןוחבל ולכות ,טנרטניאב הדובע ישדוח רפסמ

 .(רחא קפס לצא וא קפס ותוא לצא) רתוי תמלתשמ תרחא הליבחל

 בויח תויורשפא

 בויח ,עבק תארוהב בויח :תונוש בוית תויורשפא םיעיצמ תוריש יקפס
 ךרד רוביחב רבודמ םא) ןופלטה ןובשח ךרד בויח וליפאו יארשא סיטרכב

 סהמ דחא ופידעתש ןכתיי ,סימוד םיתוריש סיעיצמ סיקפס ינש סא .(טנקוב
 .סכרובע רתוי תומיאתמ עיצמ אוהש בויחה תויורשפא יכ

 תופרוצוממה תונכתה

 ןוגכ בשתמב תונוש תורדגה עובקל סכילע ,תוריש קפסל רבחתהל תנמ לע

 םיקפסמ תורישה יקפס בור ,ךילהתה לע לקהל ידכ .םיגייחמ וילא רפסמה

 סתא רשאכ .תיטמוטוא תורדגהה תא עבוק רשא ,תורבחתה רוטילקת
 רוטילקת םילבקמ סתא סאה וררב ,םיוסמ תוריש קפסל רבחתהל סילקוש

 .תורבחתהה ךילהת לע דואמ לקי רשא ,תורבחתה

 תונכת ללוכ ,תונוש הנכת תוליבח סיקפסמ תורישה יקפסמ קלח ,ךכ לע ףסונ

 םיבייח סכניא .טנרטניאב שומישל תוליגר חוקל תונכת ןכו הכרדהו הכימת

 ןמו םכל ךוסחל היושע וזכ הליבח סלוא ,קפסה לש תונכתב שמתשהל

 ךל סיעיצמש הנכתה תוליבח ןיב וושה .דבל תונכתה תגשהב סיצמאמו
 .םינושה סיקפסה

 ןויד תוצובקל השיג

 תורישה יקפסמ קלחו ,סינוש סיאשונב ןויד תוצובק יפלא תורשע תומייק
 .ןלוכ לא השיג סיקינעמ סניא

 תוצובקל השיג םירשפאמ סניא ןכלו ,הרוזנצ םיליעפמ תורישה יקפסמ קלח

 םיאתמ רבדהש ןכתי* .תקולחמב םייונש סינכת וא הטוב ינימ ןכות תולעב
 םג השיג תמסחנ סיתיעלש ורכז סלוא ,םידלי םכל שי םא רקיעב ,םכיכרצל

 .ןהב סיניינעתמ סתייה ילואש תוצובקל

 ושקיב סהלש םסייונמהש תוצובקל קר השיג םיקינעמ םירחא םיקפס

 לכ שרופמב שקבל סכילע ,הזכ תוריש קפס לש סייונמ םסתא סא .שרופמב

 תא תענומ וזכ השיגש ןבומכ .המישרב ןיידע הלולכ הניאש ןויד תצובק

 סתא סא .קפסל הרומא טנרטניאהש ישיאהו טושפה ,ריהמה רוביחה

 רשא תוריש קפסב ורחב ,ןוידה תוצובק ןווגמ לכל הריהמ השיגב סיניינועמ
 .תאז רשפאמ

 ופ



 שערשע"אה ה" ₪ היפ הש המה" =

 שמחב ךכ-לכ רבג טנרטניאב ןיינעהש ךכל תירקיעה הביסה איה \/60-ה

 םיפרטצמ לש ירקיעה הכישמה סרוג תא הווהמ איהו ,תונורחאה סינשה
 טוטישה תודוסי ורקסי הז קרפב .טנרטניאב סישמתשמה לגעמל סישדח
 .(/60-ב

 לבלבמה רבדה סלוא .תירלופופ ךכ-לכ איה ןכל - \/60-ב שמתשהל דואמ לק

 ךרדב .\/60 תובותכב ליעי שומיש אוה ,םישדח םישמתשמ רובעב רתויב

 : תובותכ יגוס ינש תוארל ןתינ ,ללכ

 תא תוליכמ דימת ןהש ןוויכמ ןתוהזל לק רשא ,ינורטקלא ראוד תובותכ +

 .6) למסה

 יפד תובותכ .6) למסה תא תוליכמ ןניא סלועל רשא ,ץ/6פ יפד תובותכ +

 (.) תודוקנ יייע םידרפומה סירפסמו תויתוא לש ףצרמ תובכרומ \/טס

 :\/60 ףד לש תבותכ תיארנ ךכ ,לשמל .0) םינסכול יייע סג םיתיעלו

 ./א₪ םג הנוכמ \/6ס תבותכ ואש .תוגסז050.ססמנ/1ם06א/0016ת15.01ז1'1

 תובותכה לכ אל ,סלוא .יישאש'"' תויתואב תוליחתמ תובר ט/6ט תובותכ

 .ךכ תוליחתמ

 יטלשב ,היזיוולטב ,ןותיעב :ולא סימיב סוקמ לכב תוארנ 1181. תובותכ

 ולכות םסתא ,םתאצמש תבותכ ןפדפדב סידילקמ סתא רשאכ .דועו תוצוח
 .תבותכה העיבצמ וילאש ףדה לא עיגהל

 היוצר תבותכל רישי רבע

 סילוכי סתאש ינפל .ןפדפדב התוא דילקהל סכילע ,העודי תבותכל רובעל ידכ

 תא דילקהל ןכיה אוצמל םכילע ,ותבותכ תדלקה יייע יוצר ףדל רובעל

 הז רפסב סלוא ,ןפדפדל ןפדפדמ הנתשמ הז רוזא ראתמה חנומה .תבותכה

 .אבה סישרתב תוארל ןתינ התואש ,ייתבותכה תביתיי הנוכי אוה

 יי רי אמ
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 שי וז הביתב .םילכה ילגרס רוזאב תמקוממ תבותכה תבית .םייפרגה םינפדפדה בורב

 רובעל םיצור וילאש ףדה תבותכ תא דילקהל

 וסנ ,תבותכה תבית תא ליכמה םילכה לגרס תא אוצמל סיחילצמ סכניא םא

 :תואבה תוצעב רזעיהל

 ואדוו 10019888 לע עבצה ,/ו6א טירפת לע וצחל ,1תו6חו66 אק1סז6-ב +

 לע וצחל ,אל םא .תתפנש טירפתב 001055 ם9ז דצל ןומיס עיפומש

 לכ רורגל וסנ ,תבותכה תבית תא סיאור סכניא ןיידע סא .4001058 87

 לגרס ףפוח וניא לגרס ףאש ךכ ,םילגרסה תמרע תיתחתל םסילכ לגרס

 .ותוא ריתסמו רחא

 ואדוו 5גסש לע עבצה ,/וסש טירפת לע וצחל ,6180800 1א8ט0(188-ב +

 לע וצחל ,אל סא .חתפנש טירפתב 1.008000₪ 100188ז דצל ןומיס עיפומש

 אוה ,לגרסה תא אוצמל םיחילצמ סכניא ןיידע סא .1/008100ת 10

 רוזאב וק לכ לש רתויב ילאמשה הצקה לע חל .רתסומ ךא סש אצמנ

 .עיפוהל רומא לגרסהו ,םילכה ילגרס

 ןתכירעו תובותכ תדלקה

 .םחוסז לע השקהו תבותכה תביתב ותבותכ תדלקה יייע יוצר ףדל רובעל ןתינ

 צוחלל סכילע ללכ ךרדב ,םילכ לגרס ךותב תאצמנ תבותכה תבית רשאכ

 .הכותב דילקהל ליחתהל ולכותש ידכ תבותכה תביּת ךותב

 הז ןיא ,רובעל סיצור םתא הילאש תבותכ סידילקמ םתא רשאכש ,בל ומיש
 .רחא ףד לכב וא ןפדפדה לש תיבה ףדב - עגרכ םיאצמנ םתא ןכיה הנשמ

 :תואבה תודוקנל בל ומיש ,היוצרה תבותכה תא םידילקמ סתא רשאכ

0. 
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 האיגש לכ - רוכז .סיחוור אלל ,איהש יפכ קוידב תבותכה תא דלקה

 .יוצרה ףדל עיגהל ךממ ענמת הנטק

 ןיב סיניחבמ \/6ט-ה יתרשמ קלח .תונטקו תוישיר תויתוא לע דפקה
 .יוצרה ףדה גצוי אל הגשת סאש ךכ ,תונטקו תוישיר תויתוא

 תויהל םייושע סיתרש .אל קלחו ,0) ןסכולב תומייתסמ תובותכהמ קלח

 ןכלו ךכל סיעדומ דימת אל םישנא סלוא ,הלאכש סיניינעב סינקדקד

 ןסכול ןהל ףסונש וא) ןסכולה ןהמ טמשוהש תובותכ אוצמל לולע התא

 יפכ קוידב תלביקש תבותכה תא דלקה ,תויעבמ ענמיהל ידכ .(תועטב

 הסנ ,בוק סשב תמייתסמ הניא תבותכהו ,דבוע אל הז סא .איהש

 .הזכ ןיא םא ןסכול ףיסוהל וא סייק אוה סא ןסכולה תא ריסהל

 ןצ6ו80806 וא [םזסזת66 םאק!סזשז לש תינכדע הסריגב שמתשמ ךניא סא

 .תבותכ תליחתב תוזכ:// תיליחתה תא לולכל ךילעש ןכתיי אגוז

 ךילעש ןכתיי ,טאש.615600ש6ז.ססתו תבותכב לקתנ התא רשאכ ,המגודל

 :ךכ התוא דילקהל

 ה ךכ:// עא . 61860000

 השילגה תודוסי

 תובותכ דילקהל ילבמ ףדל ףדמ רבעמה עצבתמ השילגה ךלהמב תובר םימעפ

 .םירושיק תועצמאב אלא

 םהב שומישו םירושיק תאיצומ

 ,רושיקה לע םיעיבצמ סתא :רושיק ליעפהל דואמ לק ,םינפדפדה בורב

 .רושיקה ליבומ וילא סוקמל םסכתוא חקול ןפדפדהו ,וילע םיצחול

 ךורא \/6פ ףדב רחא קלח לא וא ,רחא ל/6ט ףד לא סיליבומ םירושיקה בור

 .הזמ רתוי הברה תושעל סילוכי םירושיק ,סלוא .רושיקה אצמנ ובש
 הליעפמ וא ץבוק לש הדרוה הליחתמ סימיוסמ סירושיק לע הציחל ,המגודל

 .הידמיטלומ צבוק

 : תואבה תורוצה שולשמ תחא לכב ףדב עיפוהל סייושע םירושיק

 ראשמ הנוש הרוצב בצועמה טסקטב ןיחבהל יושע התא .טסקטכ +

 שמשמה טסקטה סלוא ,ןפדפדל ןפדפדמ הנתשמ בוציעה .ףדה טסקטה

 (לוחכ ללכ ךרדב) הנוש עבצבו ןותחת וק סע ללכ ךרדב עיפומ רושיקכ

 .ףדב טסקטה ראש רשאמ

 הרבח לש למס ,המגודל .רושיק תויהל היושע ףדב הנומת לכ .הנומת

 .הרבח התוא יבגל עדימ ובו ףד לא ליבומה רושיק תויהל יושע תמיוסמ

7 
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 האר) םירושיק רפסמ הליכמה תחא הנומת איה הנומת תפמ .הנומת תפמ +

 .סינוש סירושיק הליעפמ הנומתב סינוש סיקלח לע הציחל .(אבה סישרתה

 ג [-157%]
 שט גו לתא "םיסחספ ך005 0

 5 0 ּט 6 6 ₪ ₪ | ₪ . ₪
 6% תסלפפת שה | 590%ת ?שתב 39 | א | הא | 848 7 מ

 3461055 [₪) ויחכ ככ 09

 ב פי

 , ידכ הנומתב םילוש םיקלח לע צץוחלל שי .דרפנ רושיק הווה וז הנומת תפסב קלח לכ

 תונוש תולועפ עצבל

 רבכעה עיבצמ רשאכ .םירושיק יוהיזל הטושפ ךרד סיקפסמ סינפדפדה בור
 ךרדב) רושיק לע עיבצמ אוהש ךכ לע דיעהל ידכ הנתשמ ותרוצ ,רושיק לע חנ
 .(העיבצמ די ףכל ךפוה אוה ללכ

 560 ,[וסחו6 ,[סווגז4 ,ג6% :טווינה ינצחל

 טווינ ינצחל העברא םיללוכ שוטניקמו \/ות60%% לש סינפדפדה בור
 טטושל סיעייסמ ולא םסינצחל .5ו0ק-ו [1ס0תו6 ,"סתא4ז6 ,880% :םייסיסב
 38086) ןפדפדה לש תיחכונה הלעפהב סתרקיב רבכ סהבש סיפדה ןיב תוחונב
 ףדל רוזחלו ,(5000) םתטרחתה סא שדח ףד תניעט תא רוצעל ,(:0ת/810-ו
 .(10ח16) םכלש ןפדפדב רדגומש תיבה

 ןפדפדה לש תיבה ףר יוניש

 .סהב רקבלו בושל וצרתש סיבר םיפד ולגת יאדווב ,\/6ט-ב סכיטוטישב
 ונממ ליחתהל וצרתו ,דחוימב סכיניעב ןח אצמי וללה סיפדהמ דחאש ןכתיי
 .ןפדפדה תא םיליעפמ םתאש סעפ לכב השילגה תא

 ךכ ,ןפדפדה לש תיבה ףדל ותוא וכופהת אלש עודמ ,הזכ ףד אצמת סא
 סתאש םעפ לכבו ,לעפומ אוהש סעפ לכב תיטמוטוא וילא רובעי ןפדפדהש
 לכב עובק ףד םיתתופ רשא סינפדפדה בור !(תיב) 110חו6 ןצחלה לע םיצחול
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 סכל סירשפאמ - 1מ00ג66 2אק!סת6ז-ו 146150806 19189101 ללוכ - הלעפה

 .םכתריתב יפ-לע ףדל ותוא ףילחהל

 אוה תיב ףד ,יללכ ןפואב :סינוש םירבד ינש רואיתל שמשמ ייתיב ףדיי חנומה

 .רתאל סירבחתמ סתא רשאכ תיטמוטוא גצומ רשא ,רתאל הסינכ ףד ןיעמ

 סתאש סעפ לכב תיטמוטוא חתפנש ףדה רואיתל םסג שמשמ חנומה ,םלוא

 ןיב ןיחבהל ידכ .הז ףיעסב סירבדמ ונא ךכ לעו ,ןפדפדה תא םסיליעפמ
 לש תיבה ףדיי וא יירתאה לש תיבה ףדיי לא רפסה ךלהמב סחייתנ ,םיינשה

 .יייפדפדה

 הרבחה יייע הארנה לככ רחבנ יטמוטוא ןפואב תעכ עיפומש ףדהש ןוויכמ
 ותוא ופילחת אלש הביס סוש ןיא ,ותוא ךל קפיסש ימ וא ןפדפדה תא הרציש

 .סכרובעב דחוימב סיאתמש ףדל

 (לטרופ) טנרטניא רעשב שומיש

 םהמ עיגהל ןתינש השילג יכירדמכ ונבנ רשא סירתא טנרטניאב סימייק

 עונמ תועצמאב וא סהלש סקדניאה תועצמאב ,םירחא םיפדל תולקב
 .(כסחה8|4) תשר ירעש םינוכמ הלאכ סירתא ,ללכ ךרדב .שופיתה

 םיליעומ סירושיקו שופיח ילכ ,תושדח עיצמ רשא \\60 ףד אוה תשר רעש

 תשר ירעש .\/פט-ב טוטישל החונ החיתפ תדוקנ תווהל ותרטמשכ ,םירחא

 רעש .םתקזחא תא תונמממ רשא ,תובר סוסרפ תועדומ ללכ ךרדב םיללוכ

 רתויב ירלופופה שופיחה ילכ םג אוה ,צ8ז1סס! ,רתויב ירלופופה תשרה

 .םינש הזמ ,טנרטניאב

 ןת שא טה וקח ןקה רט" הי 777 "שש
 ש ₪

 ו

₪ 9- 

 םהש ךכב .((60-ב טוטישל תניוצמ החיתפ תדוקנ םיקפסמס ,זופת ןוגכ .תשער ירעש

 רופהל יאדכ .ןכל .דחא םוקיסב םיעוש םיתורישו םיליעוס םירושיק .שופיח ילכ םיבלשמ

 .ןפדפדה לש תיב ףדל הזכ רעש

 סיירבע ,רתויב סיירלופופה תשרה ירעשמ סידחא תללוכ האבה הלבטה

 .סכיניעב ןח אצומ סהמ דחא סא וארו ,סתוא וקדב .סייזעולו
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 םיירלופופ תשר ירעש רפסוב

 רעשה םש ותבותכ

 זופת אאא

 !הלאוו טעו טוט

 ענענ שווא

 10 וא.

 גניקטנ אר .ת1\(6ח 2.60 ב

 צ 0! וארא 900.00

 15 עשו .1/605.001

 6 ט/וארא .6%6116.00מ1

 ןפואה תא תונשל סילוכי סתא - תישיא המאתהל סינתינ תשרה ירעשמ קלח

 וא ,םכתא סיניינעמש םירושיקו םילכ גיצי אוהש ךכ ,ףדה עיפומ ובש

 ,טרופס תואצות ,תושדח - סינושאר ועיפוי םכתא סיניינעמש םיטירפהש

 .דועו טנרטניא יקחשמ

 םיפדעוומה םיפדל ךרד ירוציק תריצי

 לא ךרד ירוציק לש המישר קזחתלו תונבל םכל םירשפאמ סינפדפדה בור

 .דיתעב סהילא רוזתל סיניינועמ םסתאש םיפד

 ךכ ,ךרד רוציק ורובעב רוציל ולכות ,סכיניעב ןח אצומש ףד סתיליגש רחאל
 וליפא וא) ותבותכ תא דילקהל ךילע היהי אל וב רקבל וצרתש האבה סעפבש

 .טירפתמ ףדה סש תא רוחבל אוה תושעל סכילע היהיש לכ .(התוא רוכזל

 תא םיראתמה סיחנומ סה (6עסיו65) םיפדעומ) (200ו076) .תוממיס

 ןא50906(6-ב .ךילע םיביבחה סיפדב תולקב רקבל ידכ רצוי התאש ךרדה רוציק
 סירוציקה ,[םו6חו6 טאק!סז6ז-ב ; 800/06 םינוכמ םירוציקה ,ןצגטופ8זסז

 .םיפדעומ םינוכמ

 300609168 טירפתב טירפכ םיעיפומ סה ,ףדעומ וא הינמיס םתרציש עגרמ

 ,םיפדעומבו תוינמיסב שמתשהל תנמ לע .(םיפדעומ) 8011005 וא (תוינמיס)

 .המישרהמ יוצרה טירפב סירחובו טירפתה תא סיחתתופ סתא

 לע וצחל ,אסו80800 !צגשופאוסז לש תוינמיסה תמישר תא גיצהל תנמ לע +

 (כסתנתווטתוס9וסז טירפת תא וחתפ וא ,םילכה לגרסבש ₪60%ח08188 ןצחלה

 .ססאתוגזא8 הדוקפב ורחבו

 תא וחתפ ,1ת(6חוס( ₪אק]סזסז לש םיפדעומה תמישר תא גיצהל תנמ לע +

 .םיטירפתה תרושב /4שסזוו65 טירפת
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 הירוטסיהה רחא בקעמ

 רבכש תומוקמל רוזחל רתויב הבוטה ךרדה תא סיווהמ םיפדעומו תוינמיס

 ,ךרד רוציק ורובעב םתרצי אלש ףדל רוזתל וצרת סימעפל לבא .סהב תייה

 .ותבותכ תא רוכזל סילוכי סכניאו

 םיפדה תמישרבש רוכזל יאדכ ,הירוטסיהה ץבוקב יוצר ףד רתאל תנמ לע

 םילימב .(הטמל הלעמלמ) הנורחאל סהב תרקיבש סיפדה םדוק סיעיפומ

 תונשי תומושרל סיעיגמ םתא ,המישרב הטמ סידרו> סתאש לככ ,תורחא

 .רתויו רתו*

 : הירוטסיהה בוק תא חותפל תנמ לע

 אקוסזסז < /וסש רתב וא ,11וו0ע ןצחלה לע ץחל 1106( תא!סזסז 5-ב +

 דצב תינולח אוהש ,םאק!סזסז לגרסב תחתפנ המישרה 111800 << פז

 .ןולחה לש ילאמשה

 .111500 << 10018 < 600 חרטת10407 רחב 146180800 \0(80184:-ב +

 רבעב ודלקוהש תובותכב הריחב

 לכ לש תדרפנ המישר םירמוש סינפדפדה ,הירוטסיהה ץבוק לע ףסונ

 שדחמ שומיש לע הלקמ וז המישר .תבותכה תביתב סתדלקה רשא תובותכה

 .רבעב סתדלקהש תובותכב

 וז המישר לצנל ולכות ,[תוסחוס( ₪אק!סזשז-ב םגו 146180806 118018800ז-ב םג

 .תיטמוטוא המלשה וא תחתפנ המישר :סיכרד יתשב

 תחתפנ הוטישר

 .הטמ הנופה \ח ואצמת ,סינפדפדה ינשב תבותכה תבית לש ינמיה הצקב

 לא רוזחל תנמ לע .הטמ חתפית סתדלקהש תובותכ תמישרו ,צחה לע וצחל

 .המישרב הילע וצחל ,תובותכה תחא

 תיטווטוא הסלשה

 1צ50806(6 1צ8ע184ו0ז-ב תיטמוטואה המלשהה תנוכתב שמתשהל תנמ לע ן

 המ .תבותכה תביתב תבותכה תא דילקהל וליחתה ,1ם(6161 אק1סז6ז-בו ן

 :םישמתשמ סתא ובש ןפדפדב יולת הרקיש |

 תבותכ קלחל ההזש תבותכמ קלח םתדלקהש עגרב ,1א6180806 0(89188\1-ב +

 תביתב תבותכה תיראש תא םילשי ןפדפדה ,רבעב סתדלקה רבכש

 ףא עגרכו ,ץשו.תוסח<6ע8.ססתג רבעב סתדלקה סא ,המגודל .תבותכה

 קלח ודילקתש עגרב ,טשש.תוס-ב הליתתמ הניא המישרב תרחא תבותכ

 ג אש :.-- ופה
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 לע שיקהל ולכות סתאו ,תיטמוטוא אלמתי תבותכה ראש תבותכהמ הז

 .דימ םשל רובעל ידכ תחושת

 ,רבעב תדלקה רבכש תבותכמ קלח סתדלקהש עגרב ,[ם606 םא0]סת6-ב +

 וחלל םילוכי םתא .המלשה תויורשפא לש הרצק המישר גיצמ ןפדפדה

 דע הטמ-ץח שקמב שמתשהל וא ,המישרבש תובותכה תחא לע

 .תוסז לע שיקהל זאו תנמוסמ היוצרה תבותכהש

 לס האש - |



 4 הש רכב ם"רורוישו [א"""] ,הוק "וב

 רבכ .הז ןוויכב םדקתמ אוה לבא ,היזיוולטל ןיידע המוד וניא ישיאה בשחמה

 ,טנרטניאה תועצמאב סיטלקומ וא סייח ואידיו יעטקב תופצל ןתינ סויכ

 .רוטילקת תוכיאב תטלקומ הקיזומ עומשלו םייח וידר ירודישל ןיזאהל

 לש תוינכדעה תואסריגה .ןפדפדב דואמ היולת ולא תולועפ עצבל תלוכיה
 לנכות בור תלעפהל תושרדנה תונוכתה תא תוללוכ םירלופופה םינפדפדה

 .(םיפסות סשב תונטק תונכת לש ןעויסב םיתיעל) טנרטניאב הידמיטלומה

 ]ןגּ-ו /60וע6% ,םיפסות

 תודיוצמ 146150806 1צ8158ז0ז לשו [תז6תו6 אק!סזשז לש תוינכדעה תואסריגה
 רתויב בושחה דעצה .טנרטניאב סיבר םימושיי ללעפהל תנמ לע שורדש המ לכב

 .ןפדפדה לש הנורחאה הסריגה תנקתה אוה הידמיטלומ סע הדובעב

 םהל ףייסוהלו 16150800 148188ז0ז תאו 1חו0ח61 םאק!סזסז תא גרדשל ןתינ
 תא שדחמ תנכתל םילגוסמ תונכת לש סימיוסמ סיגוס ,תאז דבלמ .םיביכר

 יגוס יייע רקיעב עצבתמ רבדה .תושדח תולוכי סהל קינעהלו ,םינפדפדה ינש

 : סיאבה תונכתה

 ןפדפדב המצע תא תבלשמ רשא הנכת אוה ףסות :(ם!טק-גח5) םיפסות +

 תומוד תושדחה תולוכיה ,ףסות תנקתה רתאל .ויתולוכי תא ביחרהל ידכ

 .םש ויה דימת וליאכ ,ןפדפדה לש תונבומ תולוכיל

 ,ןפדפדה תולוכי תא ביחרמ עייסמ םג :(161ק0ז קז02ז8חו9) םיעי'סמ +

 תיטמוטוא ליעפמ ןפדפדה רשא תדרפנ הנכתב רבודמ .הנוש ןפואב סלוא

 הסנמ סתא רשאכ ,המגודל .םיוסמ צבוק גוס סע דדומתהל תנמ לע

 [חוסחוסו ללעפי ללכ ךרדב ,[חו6חו6| ₪אק|סזסז 5 ךותמ ואידיו ןוטרס גיצהל
 - דרפנ ןולחב תדרפנ הנכת - הידמה ןגנ תנכת תא תיטמוטוא אקס
 .\בוקה תא הב גיצהל ידכ

 לנש .18/350חק1 ,1808 ןוגכ :(50ז1ק0) םלטפירקסו (גפס166) םינומושי* +

 תונכתב רבודמ .םיתרשמ םהילא חלשנש דוק צירהל םילוכי סינפדפדה
 טפירקס הנוכמ רשא - הז דוק .תומלענו תחא סעפ תולעופ רשא תונטק

 ,טנרטניאב רתויו רתוי ירלופופ ךפוה - (18ו8-ב) ןומושיי וא (189/850ת01-ב)
 תורחא תוללכושמ תויורשפאו םימדקתמ הידמיטלומ ינכות תגצהל שמשמו

 .\/6ס יפדב

 שיראק. - מ
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 דציכ ןפדפדה תא.דמלמ רשא ץבוק אוה 40וגט6א דקפ :46(וטסא ידקפ +
 ןויערל טפוסורקימ לש התבושת וז התייה ,השעמל .תושדח תולועפ עצבל
 .1898-ה

 לש תונורתיהמ תונהיל ידכ דחוימ רבד סוש תושעל ךרוצ ןיא ,יללכ -ןפואב
 יייע ןפדפדל תיטמוטוא סיתלשנ סה ;40006% וא סינומושיי ,םיטפירקס
 הסריגה תא ןיקתהלו דיפקהל אוה תושעל סכילעש דיחיה רבדה .\/פט לתרש

 .רצ6ו50806 אטו ק81זסז וא 1666 5אקןסזסז לש רתויב תינכדעה

 לש וא) םיפסות לש הנקתה יייע תוגשומ טנרטניאב תושרדנה תולוכיה ראש
 ןפדפדב סימייק רבכ םיפסותה ללכ ךרדבש תורמל .(םיפסות ייומד םיעייסמ
 םיוסמ ףסות דירוהל סכילע תודחא םסימעפ ,תיטמוטוא סינקתומ וא
 .ויתולוכימ תונהיל ידכ וניקתהלו םכמצעב

 םיעייסמו םיפסות שופיח

 ףסות סישרוד רשא ץבוק וא \\65 רתאב סילקתנ סתא רשאכ ,ללכ ךרדב
 .הז ףסות גישהל רשפאמה רושיק סהילא ףרוצמ ,תרחא הנכת וא סיוסמ

 העדוה עיפות ,םיוסמ עייסמ וא ףסות שרדייש הנושארה סעפב ,השעמל

 סכל עייסמ וניא רתאה ,תורחא סימעפ .ורובעב תמיוסמ הנכת תשרדנש

 .םכמצעב התוא אוצמל סכילעו הנכתה רותיאב

 גוסמ תונכתל סישדקומה סיניוצמ םיסקדניא המכ סימייק ,ללמה הברמל
 תלהנמ רשא 1680906 לש רתאל תונפל אוה ןושארה ינויגהה דעצה .הז

 תא אוצמל ןתינ .םתדרוהל סירושיק ללוכ םיפסות לש הכורא המישר

 : תבותכב 1צ6150406 לש םיפסותה סקדניא

10.8 

 םהב שופסישו םיעייסונו םיפסות תנקתה

 הטיש תמייק אל ,םיעייסמו םיפסות קושל סיאיצומ סיבר הנכת ינרציש ןוויכמ
 לש והשלכ גוס ליעפהל סכילע היהי ללכ ךרדב ,סלוא .םתנקתהל העובק תחא
 .ךלש ץ/6ט-ה ןפדפד ןקתומ הבש הייקיתה תא ןייצלו ,הנקתה תנכת

 תוארוה תא ןויעב אורקל שי ,הנכתל הנכתמ הנוש הנקתהה ןפואש ןוויכמ

 סכל סישורדה עייסמ וא ףסות לא רושיקל סיעיגמ סתא רשאכ הנקתהה

 שמשמה רושיקה דצל הנקתהה תוארוה לא רושיק עיפוי דימת טעמכ)

 רחא בוקעלו הנכתל רושיקה לע ץוחלל שי ,ןכמ רחאל .(הנכתה תגשהל
 .תוארוהה

 הלועפ ועצבתש סעפ לכב תיטמוטוא לעפות איה ,הנכתה תנקתה רחאל

 ףסות סתנקתה סא ,המגודל .תרחא הנכת וא ףסות תשרוד רשא ןפדפדב
 צבוקל רושיק לע וצחלתש סעפ לכב ,לילצ ץבוק לש םיוסמ גוס עימשמ רשא

 .צבוקה תא עימשהל ידכ תיטמוטוא לעפוי ףסותה ,הז גוסמ לילצ

 ו. ווב



 ילארשיה טנרטניאה ךירדמ - זופת

 לילצ תעמשה ו ואידיו תגצה

 סתוא קלחל ןתינ ,הללכהב .לילצו ואידיו יצבוק לש םיבר םיגוס סימייק

 :תוצובק יתשל

 ואידיו ללוכ) לילצו ואידיו יצבוק לש הז גוסב רבודמשכ :הדרוהל םיצבק +

 .אופ ,.ג ,.ששגצ תוינבתב לילצו .א[ק0-ו .אוסט ,.4/[ תוינבתב

 רחאל קר הלעפהל סינתינ ולא סיצבקש רחאל קר ,ללכ ךרדב (א[73-ו

 .ישיאה בשחמל ודרוהש

 סידרוי סדועב םילעפומ הז גוסמ סיצבק :המירז תייגולונכטב םיצבק +

 ,תעטוקמ תויהל הלולע הלעפהה ,ריהמ וניא רוביחה סא .םכלש בשחמל

 תשמשמ המירו .ףצרב וליעפהל תנמ לע קיפסמ רהמ דרי אל בוקה ןכש

 .טנרטניאב סייח סירודישב תובורק סיתיעל

 בשחמל דרוהש לילצ וא ואידיו ץבוק תלעפה

 תינכדע הסריג םסג סהלש 058 וא צ/ומשסשפ 98 תביבסב סילעופש סיבשחמ

 ,ההובג תוריבסב ,םילגוסמ ,1צ6150800 ]\9גטו881סז וא 1ם1010061 2אק]סזסז לש

 תייגולונכטב אל) לילצו ואידיו לש םיצופנה םיצבקה יגוס לכ תא ליעפהל

 .טנרטניאהמ (המירז

 העיפומ ללכ ךרדב ,לילצ וא ואידיו צבוק תדרוהל רושיק לע םיצחול רשאכ

 וא קסידב בוקה תא רומשל סכנוצרב סאה תלאוש רשא חיש-וד תבית

 .ותדרוה המייתסהש עגרב ותוא חותפל

 סג) רתוי רחואמ ותוא ליעפהל ךנוצרב סא 586 1218 "ג16 70 18% רוחבל שי

 סקסמ 1118 116 סמנ 15 6טחיסת[ 1,009!ג0ם רוחבל שי .(םירבוחמ סכניאשכ

 הלעפהה הז ןפואב .הדרוהה סויס סע דימ בוקה תא ליעפהל סכנוצרב םא

 .\בוקה תרימשל סוקימה סע קסעתהל סכילע היהי אלו ,תיטמוטוא עצבתת

 הנכתכ תכרעמב המושר רשא הנכתב שמתשמ בשחמה ,ץבוק םיליעפמ רשאכ
 .םיצבק לש הז גוס הליעפמה

 הםירז תייגולונטכטב לילצ/ואידיו ירודיש תטילק

 תרשפאמ איה .טנרטניאב םימחה סיאשונהמ דחא איה המירז תייגולונכט

 ןכו ,טנרטניאה רובעב דחוימב ובצועש סינוש הידמיטלומ יצבוקמ תונהיל

 .טנרטניאב סלועה יבחר לכמ וידרו היזיוולט ירודישמ

 לש הלעפה תרשפאמ \/נמ0ס0ש8 לש הידמה ןגנ תנכת לש הנורחאה הסריגה

 ויהיש ןכתיי יכ םא ,סויכ המירז תייגולונכטב םילעופה סיצבקה יגוס בור
 ןתינ התואש ,₪69171ג6ז ומכ ,תורחתמ תוינכת דירוהל ופידעיש םישמתשמ
 .טקו/ש .ז691.001מ תבותכב גישהל

| 
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 ירו כו ווונדמ

 הסירז תייגולונכטב לילצו ואידיו יצבוק לש הלעפה תרשפאמ 6[

 הב היהיש םעפ לכב תיטמוטוא לעפות איה ,המיאתמה הנכתה תנקתה רחאל
 .ךרוצ

 לש םידחויוטה םילכה ילגרסב שוסיש

 [וו(6זזו6+ א !סזסז 5

 רשא 39610 סילכה לגרס - שדח סילכ לגרס תללוכ 1ת16166 ₪אק10ז0ז 5

 .םילכה ילגרס רוזאב ,לוקה תמצוע לע הטילשו וידר ירודיש תעמשה רשפאמ

 סינתינ םילכה לגרס תועצמאב סיעצומה םירודישהש בל סישל בושח

 השיג קינעמ וניא סילכה לגרס .86941218ש06* תועצמאב סג העמשהל
 .רתוי הלק רודישב הטילשה תא ךפוה טושפ אלא ,םידחוימ סינייפאמל

 רוחבל שי ,[םוסחו66 ₪אקןסזסז לש 9610 םילכה לגרס תא חותפל תנמ לע
 .88610-בו 70019818-ב רוחבל שי ןכמ רחאל ,/16סש טירפתב

 ,תויוצרה תונחתה לא רבעמ יייע תופדעומה תונחתה תמישר תא רוציל ןתינ

 4006 51800מ 10 תורשפאב הריחבו 89610 50400005 ןצחלה לע הציחל
 תונחת ךירדמל רושיק עיפומ 8610 5180וסה5 טירפתה תיתחתב 858

 .([18010 5081וסמ (2166) וידרה

 וידרו ואידיו יצבוק אוצמל ןתי) ןכיה

 ?הםירו תייגולונכטב

 :סיבוט םיכירדמ המכ הנה

 סיבר סירושיק הליכמה אצומ תדוקנ -- (ואוא .ז64180166.00תו) 020166|268 +

 .םיחבושמ סירתאל



 ילארשיה טנרטניאה ךירדמ - זופת /

 .םיטרסל תומוסרפו םיטרסמ סיעטק -- (אוע 118 .ססתה) 11ם.ססתנ +

 .וידרו ואידיו ירודישל סירושיק - (ואשחא .םז0800851.00ת0) 00.(3:080085ת| +

 .(תויח אלו) תויח הקיזומ תוינכת -- (ו/ואש .6ת111810.000) תחחטפנס +

 םתעמשהו זוקנ יצבוק לש הדרוה

 םירצק סה טנרטניאב אוצמל ןתינש ואידיווהו הקיזומה יצבוק בורש תורמל
 :הלועמ תוכיאב לילצ תקפסמ רשא תחא ץבוק תינבת הנשי ,תינוניב תוכיאבו
 סיצבק סה (.א3 צבוקה תמויס יעבט ןפואב ,םיוולמש) 173 יצבוק .3
 .רוטילקת תוכיאב הקיזומ סיליכמ רשא ,הדרוהל סינתינה

 ץוק3 יצבוק תגשה

 םוקמה .סתעמשהל תונכתו 23 יצבוק סיליכמה סיבר םירתא \/60-ב סימייק
 . ושש .תוק3 סת רתאה ,עיתפמב אלש ,אוה ונממ ליתתהל רתויב בוטה

 שי ללכ ךרדב ;ץבוק לש רחא גוס לכ תדרוהל המוד א23 יצבוק תדרוה

 .בשחמל בוקה תדרוה סייתסתש דע ןיתמהלו ץ/6ט ףדב רושיק לע וחלל

 .(םירבוחמ אלשכ םג) תע לכב ועימשהל ןתינ ,בשחמל דרי צבוקהש רחאל

 ךכ ,הקיזומ תקד לכל 1 א₪18 ךרעב אוה יסופיט א[23 ץבוק לש ולדוג

 סע .בר ןמז תכרוא הניא פופ ריש ליכמה בוק תדרוה סיילאידיא סיאנתבש
 ,םיילאידיא דימת סניא 123 יצבוק םיליכמה סירתאב הדרוהה יאנת ,תאז
 .רתויו העש יצח ךשמהל היושע <בוקה תדרוה סיתיעלש ךכ

 סייוצר סיריש רותיא אלא - 123 יצבוק לש הדרוה סצע אל אוה ןיינעה
 שופיח יעונמ סימייק ,ךכב עייסל ידכ .תשרב סינימזה סירישה יפלא ךותמ
 .ליגר שופיח עונמ לכב ומכ םהב שמתשהל ןתינו ,א[93 יצבוק רובע סידחוימ

 .(םישרת האר) זוק3.1/005.00 ג אוה סויכ םיבוטה שופיחה יעונממ דחא

9 > 2 1 2 
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 ץוק3 יצבוק תעסשה

 .או3 יצבוק לש העמשה תרשפאמ הידמה ןגנ לש הנורחאה הסריגה

 המכ תללוכ האבה המישרה .א[23 תנכת ןיקתהלו דירוהל ןתינ ,ןיפולחל

 : תוצלמומ תונכת

 .ואראע.50ת1ףט6.6סו תבותכב ,50016ט6 +

 וארא .ו/1תהומק .ססתג תבותכב ,/ותג נס +

 .ואאר .ח808ק.6סו ב תבותכב ,/186 0 +

 :האבה טנרטניאה תבותכמ הדרוהל |תנתינש | ,100600|68א +

 .עעוש .60.]768תב/קז011018/1681ן006008/

 לילצ יצבוק סג עימשהל ןתינ /[23 יצבוק תעמשהל תושמשמה תונכתה בורב
 הקיזומ םגו לילצה תוינבת בור תא ןהב עימשהל ןתינ השעמל .םירחא
 סירוטילקתמ

 בשחמל ץוחמ ולא סיצבק עימשהל ןתינ ,בשחמב א123 יצבוק תעמשה דבלמ

 .(אחארא .וה חרס חרת .6ס ו דנומאיד תרבח לש וייר ןגנ ומכ ,םידיינ םינגנ תועצמאב
 ויר ןגנ .(סישרת ואר) דיינ וידרל המודו ,תוללוס לע לעופש ,ןטק רישכמב רבודמ

 בשחמהמ תורישי הקתעהל סינתינש ,םיריש לש הלודג תומכ ליכהל לוכי

 .דחוימ לבכ תועצמאב

 בשחמב ךרוצ אלל םוקמ לכב ₪123 יצבוק ןגעל רשפאמ ויר

 קושל ותאיצי סע אישל עיגה 1/3 תינבתמ הקיזומה תיישעת לש הלוכסת
 וס ןגנב םתוא תחקלו \/23 יצבוק לש םיפסוא תונבל תלוכיה .8וס לש

 התכז הנורחאל .סירוטילקתה לש תוריכמה בצמל הבר הגאד ןבומכ הררוע
 תולודגה םיטילקתה תורבח לע בושח יטפשמ ןוחצינב דנומאיד תרבח
 להנל הכישממ הקיזומה תיישעת ,תאז םע .ויר תצפה תא רוסאל ושקיבש
 .החלצה אלל סייתניב ,/123 תינבתב שקיע קבאמ

 ששמה ---- -. ו



+ 

8 3 

 טנרשעיאב התשבאו תוישרפ

 .סיקדוצ סה םיתיעלו ,ןכוסמ סוקמ אוה טנרטניאהש ךכ לע סירבדמ סישנא
 ןתינ ךא תומייק תונכסה ,םנמא .סימזגומ סה תוששחה בור ,תאו םע
 .הריהזו המכח השילג תרועב ןהמ ענמיהל

 תוחיטב יניינעב תובושח תולאש

 תטלחומ תויטרפ לע רומשל ןתינ אל ,האלמ הרוצב \/69-המ תונהיל תנמ לע

 עדימ ובו והשלכ ספוט ואלמתש חינהל ריבס רחואמב וא סדקומב ;הז בלשב

 תובושחה תולאשה תא סכמצע ולאש ,ספוטה יולימ ינפל םלוא .םכמצע לע

 :תואבה

 רתוי םיפסוא םיספטהמ קלח !שרדנ תמאב אלמל שיש עדימה םאה

 ישיא עדימ ןכש לכ אל ,ספוטב הבית לכ אלמל הבוח ןיא .שורדהמ עדימ

 ,אלמל םיינועמ םכניאש תודש אלמל סכתא ביליומ ספוטה סא .ידוס וא

 .תורישה לע רתוול ולקש

 ,תרכומ הרבח יייע להונמ רתאה סאה !רתאה ילעבב םיחטוב םתא םאה

 ?םלועמ הילע םתעמש אלש הרבחב רבודמש וא ,הב סיחטוב םסתאש

 חטבואמ רתאל עדימ תחילש ! תטבואמ םירקבמ סתא ובש רתאה סאה

 תפילש ינפמ הניגמ ןכ איה סלוא ,רתאה לעב דצמ תואמר ינפמ הנגמ אל

 רשא רתא אוה חטכואמ רתא .ותחילש ןמזב סירחא סישנא יייע עדימה

 תלושש עדימה תא הניפצמה תדחוימ החטבא תכרעמב שמתשמ

 תענומ הנפצהה .תרשה לא ישיאה בשחמהמ וכרדב ,ספוטב שמתשמה

 שומיש םישוע סניאש סירתא .םירחא םישנא יייע עדימה תפילש

 .םיחטבואמ יתלב םירתא םינוכמ החטבא תכרעמב

 רושיק םסיקפסמ סיבר סירתא !רתאה לש תויטרפה תוינידמ יהמ

 םיטרופמה םיללכה - רתאה לש תויטרפה תומידמ ובו ףד לא ליבומה

 .םישמתשמה סירסטומש עדימב ולש שומישל עגונב אלמל חיטבמ רתאהש

 רחא אלממ ןכא רתאה סאה אדוול ךרד ןיאש רוכזל יאדכ ,תאז סע

 תומישר תא סירכומ סירתא תובורק סיתיעל .חיטבמ אוהש יפכ םיללכה

 תחילשל עדימב םישמתשמ רשא ,םיינוציח םימרוגל סהלש םישמתשמה

 6 וופ
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 תוינידמ ךמסמב וא ספוטב הרעה לולכי דבוכמ רתא .ימוסרפ רמוח

 ריבעהל גהונ אוהש הרקמבו ,םיטרפה תרבעה תוינידמ יבגל תויטרפה

 ול רתומ סאה (תורשפא ןומיס יייע) עובקל שמתשמל רשפאי סיטרפ

 לכ וב ןיאש ספוטל תונדשחב סחייתהל ץלמומ .ויבגל ןכ תושעל

 עיגהל תוליחתמ תוימוסרפ תועצה סא דושחלו ,הז אשונל תוסחייתה

 .ליגר ראודב וא ינורטקלא ראודב

 םיחטבואמ םירתא יוהיז

 םכלש ןפדפדה ,םיחטבואמ סירתא לש החטבאה תכרעמב שמתשהל תנמ לע

 ןא6180806-ו 1מ6ח006 םאק]סז6ז ,סויהל ןוכנ ;וז תכרעמל םיאתהל בייח

 סחייתי ןפדפדה .םסירתאה בור לש החטבאה תוכרעמל סימיאתמ
 סא ןכלו ,חטבואמ אל רתא לאכ ול תרכומ אל היגולונכטב תטבואמש רתאל

 ןיבל ןפדפדה ןיב המאתה שיש ןמיס ,חטבואמכ רתאה תא ההזמ ןפדפדה

 .רתאה לש החטבאה תכרעמ

 לע ודי תא םסישל לוכי ישילש סרוג ,חטבואמ אל רתאל עדימ תחילש תעב

 תובינג ינפמ ןגמ יארשאה סיטרכ לש חוטיבה סנמא .רתאל וכרדב עדימה

 .המיענ היווח וז ןיא םלוא ,הלאכש

 עדימ תבינג ךפוה תטבואמ רתא לא עדימ תחילשל םיאתמ ןפדפדב שומיש
 .עדימה חלשנ וילאש רתאה לעב יייע קר טלקיי עדימה ;תירשפא יתלבל וזכ

 אל הרוצב עדימה תא רמוש אוהש וא ,לכונ אוה רתאה לעב םא ,ןבומכ

 תולוכי הלאכש תורצ ,םלוא .הנכס תמייק ןיידע ,ותרבעה ירחא תחטבואמ

 דוע לכ .טנרטניאל תוידוחיי ןניאו ןופלטב וא ראודב היינק תעב םג שחרתהל
 סינגומ סתא ,חטבואמ תרש ןהל שיש תועודי תורבחל עדימ סיריבעמ סתא

 .תיסחי

 תרשל ךייש םיפוצ סתא ובש ףדה סאה סכל סיארמ סינפדפדה בור

 :תטבואמ

 תיתחתב רוגס בוהצ לוענמ גיצמ ,הלעמו 4 הסריגמ ,[חוטחוס| ₪אק!סתסז +

 .חטבואמ רתא סע םירשקתמ סתא רשאכ (ותיעצמאב ךרעב) ןולחה

 .חטבואמ אל רתאב רבודמ רשאכ עיפומ וניא לוענמה

 הניפב דימת עיפומ ןטק לוענמ ,(הלעמו 4 הסריגמ) 16/5086 8\1ש0(188-ב +

 רבודמ חותפ לוענמה רשאכ .ןפדפדה ןולח לש הנותחתה-תילאמשה

 .חטבואמ רתאה ,בוהצו רוגס לוענמה רשאכ .חטבואמ אל רתאב

 םה :תפסונ הנגה תטישב םיטקונ םינפדפדה בור ,םילוענמה ילמס לע ףסונ

 תרשפאמש ,חטבואמ אל רתא לא עדימ תחילש ינפל הרהזא תעדוה סיגיצמ
 העיפומ חטבואמ רתאמ תאצל םידמוע םסתא רשאכ .חולשמה תא לטבל

 .תפסונ הרהזא תעדוה

 ירושה | <



 ילארשיה טנרטניאה ךירדס - זופת

 םירושיאב שוטיש

 סיטוטישל 1ח16ח166 3אק1סז6ע ןא [צ50906(6 [צ8/188ו0ז-ב םישמתשמ סתא סא

 .(6(6091108) םסירושיאב ולקתית סעפל סעפמ ,\(/65-ב

 סיסנכנ םסתא רשאכ העיפומ רשא חיש-וד תבית אוה 6616006 רושיא

 אוהו ,וילעבו רתאה תוהז תא רשאל רושיאה תרטמ .םימיוסמ %/ס0 ירתאל

 םיעיפומ םירושיאה .םירשקתמ סתא הרבח וזיא םע אדוול םכל רשפאמ

 ןפדפדה לא ףסות וא 8\18 ןוגכ ,והשלכ דוק חלוש רתאה רשאכ רקיעב

 םתא םאה טילחהל םילוכ: םסתאש ךכ הרבחה תא ההזמ רושיאה ;סכלש

 .םכלש ןפדפדב הנכת ץירהל הל רשפאל תנמ לע קיפסמ הב סיחטוב

 םכילע םילקמ סה ,רבודמ הבש הרבחה תא תואדווב סיהזמ סירושיאש ןוויכמ

 .הרבחה לע םיכמוס םסתא סאה טילחהל

 ביגהל תויורשפא המכ ללכ ךרדב סכל קינעמ ןפדפדה ,רושיא עיפומ רשאכ

 תוקיודמה תויורשפאה .ותוא תוחדל וא רושיאה תא לבקל סילוכי םתא :וילע
 .רושיאל סאתהב תונתשמ

 ופדפדב םינבוח החטבא יעצמא

 םילפטמ סה ובש ןפואה תא תישיא םיאתהל םכל סירשפאמ סינפדפדה בור

 גיצי תוביסנ וליאב רוחבל סילוכי םתא ללכ ךרדב .סינוש החטבא יאשונב

 רחא דוקו 1868 ץירהל סילוכי םסירתא וליא רוחבל ,החטבא תורהזא ןפדפדה

 .המודכו םכלש בשחמב

 החטבאה תורדגה לש תישיא הסאתה

 146056326 0(113/123ז-ב

 תורדגהב לופיטל 146150806 9\1ש188ו0ז לש חלש-ודה תבית תא חותפל תנמ לע
 טירפת לע וצחל וא םילכה לגרסב 500000ש ןצחלה לע וצחל ,החטבא
 חתיש-ודה תבית רשאכ .560ט 1מ10 ורחבו 70018 לע ועיבצה ,(ס מותו

 ןוגכ ,עגרכ םיאצמנ םתא ובש רתאל עגונב החטבא עדימ הגיצמ איה ,תחתפנ
 .םירושיא ול שי סאהו תטבואמ רתאה סאה

 סתא סרובעב סיטירפ לש המישר העיפומ חיש-ודה תבית לש לאמש דצב
 .המישרב אגטנפאוסז לע וצתל .החטבא תורדגה תונשל םילוכי

 תנמ לע תומישרבו ןומיסה תוביתב ושמתשה ,העיפומש חיש-ודה תביתב
 תובית לכש ואדו ,תיברמ החטבאל) התטבא תורהזא ועיפוי יתמ עובקל
 תורדגהה תועמשמ יבגל םיפסונ םיטרפ דומלל תנמ לע .(תונמוסמ ןומיסה

 לע טולשל תנמ לע .חיש-ודה תבית תיתחתב 11610 ןצחלה לע וצחל ,תונושה ן

 תא וחתפ ,םכלש ןפדפדב 187850110 ןא 18998 דוק ליעפהל סיתרש לש סתלוכי ן

 ורחבו 61 טירפתה לע וצחל) ןצצגטגפ8זסז לש :6166₪ם005 חיש-ודה תבית |

 ו
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 ןימימ .לאמשמ המישרב 008מ065 תורשפאה תא ונמסו ( 858

 תוביתמ ןומיס ריסהל וא ןמסל ןתינ .תונוש תומדקתמ תויורשפא תועיפומ
 רתויו רתוי .18/850ק-ו 1888 תצרה רשפאל אל וא רשפאל תנמ לע תונוש
 ,ד8/950 0 וא/ו 1808 ץירהל לוכי סכלש ןפדפדהש סויכ םיחינמ סירתא

 .הז דוק ץירמ וניא ןפדפדה סא הליעי הרוצב עדימ ריבעהל סילגוסמ סניאו
 םתא סא ,סלוא .18/45000-ו 18/8 תצרה תא רשפאל יאדכ ללכ ךרדב ,ןכל

 סכלש ןפדפדל סימרוג רשא ,םייתייעב םירתאב תובורק סיתיעל םסירקבמ
 םיעצבמ סתאש תמיוסמ תוליעפ סא וא ,תודירטמ האיגש תועדוה גיצהל

 18/8 תלבק תא סילטבמ ןכיה תעדל יאדכ ,הז דוקמ תומלעתה תבייחמ

(-+18/45010. 

 החטבא תורדגה לש תישיא הסאתה

 ןוו(6ז1166 ש>אק[סז6ז-ב

 תורדגהב לופיטל 1חושתוס( אקןסזסז לש חיש-ודה תבית תא חותפל תנמ לע
 תתפית םכינפל .1תו6חמ61 (קזוסמ8 ורחבו 170018 טירפתה לע וצחל ,החטבא

 .560ט 2 תינושלה לע וצחל הב ,1חו6מ6( 000085 חיש-ודה תבית

 העבראל סירתאה לכ תא תקלחמ 1מ16116 אקס לש החטבאה תכרעמ

 :החטבא ירוזא

 רוזאב סתללכ אלש טנרטניאהמ \/60-ה ירתא לכ :1ת(6זם66 20ת6 +

 .1165010166 51168 2026 רוזאב וא 1'תנ8166 66(51 6

 סכל שי םא ,תימוקמה טנארטניאב סיפדה לכ :1,068] גת(?ג0666 2006 +

 רשא ,הרבח לש ללכ ךרדב ,תיטרפ תימינפ תשר איה טנארטניא) .וזכ

 .סיינוציח םימרוגל החותפ הניא סלוא טנרטניאה ומכ תדקפתמו תיארנ

 רוזאהמ סלעתהל סילוכי םתא ,תשרמ קלח וניא םכלש בשחמה םא

 .(1.008] ותזז8מ615 06

 ,םינמיהמ סירתאכ סתרחבש \/60 ירתא ללוכ :17₪5666 516066 20ם6 +

 .השקונ תוחפ החטבאל סיקוקז סתא סרובעבש

 סתא סרובעבש ,םהב סיחטוב סכניאש סירתא :18650716060 066(51 20ם6 +

 .דחוימב ההובג החטבא תמרב סיניינועמ

 סירוזאה לא םירתא ףיסוהל םילוכי םתא ,560ט18ע הייסיטרכה תועצמאב

 לכ רובעב תודרפנ החטבא תורדגה רוחבלו ,18656710106 /51168-) 11115066 8

 .סירוזאה תעבראמ דחא

 רוזא לכ רובע החטבאה תורדגה

 תלפטמ הבש תושקונה תדימ תא תועבוק רוזא רובעב החטבאה תורדגה

 עברא תומייק .הז רוזאב סירתאב 1ח(6תנ61 ₪א01סז6ז לש החטבאה תכרעמ

 בש ב
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 ןןס0נוטתנ ,1/1061טתב-1.סשש ,1,סש :ההובגל הכומנהמ ,תוירשפא החטבא תומר

 ,םכינפב םסחית אל סלועל רתאב סיפד תוארל תורשפאהש ןייצל שי .11180-ו

 סא ,סלוא .רתאה ךייתשמ וילא רוזאה לש החטבאה תורדגהל רשק אלל

 תולשל הסני 1ו8ַג החטבאה תמר העבקנ ורובעבש רוזאל ךיישה רתא
 וא סוריוב םכלש בשחמה תא קיבדהל לולעש רחא הנכת דוק וא טפירקס

 .םכלש בשחמל עיגהל דוקהמ ענמת [חז6חו66 2א01סז6ז ,תרחא היעבל סורגל

 צופוו :המיאתמ החטבא תמר שי סירוזאהמ דחא לכל ,לדחמ תררב יפ-לע
 1חו6חו6-ו [תוזגת61 סירוזאה רובעב /60וטפג ,65010160 51665 רוזאה רובעב

 .חגפז06 51108 רובעב 1.0ש-)

 דוק תולשל הסנמ \/פט ףדש סעפ לכב תועיפומה תועדוההמ סכל סאמנ סא

 רוזאה לש החטבאה תמר תא תונשל םילוכ: םתא ,םכלש בשחמל ₪8

 ,סיטפירקס לש הדרוהב תובר תויעבב סתיסנתה סא ,ךפהלו .1,0שע-ל מ(

 ,וא .[1:8ת-ל 1חו6חו6 רוזאה לכ לש החטבאה תמר תא תונשל סילוכי סתא

 לש החטבאה תמר תא תונשל לוכי םתא ,דרשמב סכיתימעב חטוב סתא סא

 .1,סוא-ל [חזז9ת6[ רוזאה

 תויגוע

 סינותנ גוס םכלש ישיאה בשתמל ריבעהל םילוכי םיתרש ,םיטפירקס דבלמ

 תרשש הנטק עדימ תדיחי איה (600₪6) היגוע .תויגוע :םכתעידי אלל ףסונ

 ךרדב תוקיזמ ןניא תויגוע .רתוי רחואמ שומיש סשל ,ךלש בשחמב ןסחאמ
 סיטטושמ סתא רשאכ ,המגודל .הבר תלעות ןהב שי תובורק םיתיעלו ,ללכ

 לש המישר רומשל היושע תונחה ,םירצומ םירחובו תילאוטריו תונחב

 האבה סעפבש ךכ ,םכלש בשחמב התוא ביצהלו היגועב סתרחבש סירצומה

 אלו םכתא יישחניי רתאה ,םירצומ סתוא תא תונקל וצרתו רתאב ורקבתש
 .שדחמ הריתבה בלש לכ תא רובעל וכרטצת

 וב רומשל לכוי ימ טילחהל סכתוכזו ,יטרפ תטש אוה םסכלש בשחמה ,סלוא

 .דציכו ,תויגוע ורצוויי סאה עובקל ןתינ סילודגה םינפדפדה ינשב .עדימ

 לע וצחל ,ן\6180406 4188101\1-ב תויגועה תנוכת רובעב הרדגה עובקל ידכ
 תבית לש ילאמשה הדצב רשא המישרב ./ו606ז6ח065 ורחבו ₪68 טירפתה
 ./4/0098006 תורשפאה לע וצחל ,חיש-ודה

 .תויגועה לכ תא תיטמוטוא לבקי ןפדפדהש ידכ 466676 811 6006168 ורחב +

 46006 0[ 6000105 01180 20+ 50ת+ 286% +0 116 סז1ק1תה01חַש 50זט6ז רחב +

 האירקל תונתינש ולא תא תוחדל סלוא ,תויגועה בור תא לבקל תנמ לע

 חלשש תרשה קר הז ןפואב .היגועה תא חלשש הזמ סינוש םיתרש יייע

 .התוא אורקל לכוי היגוע םכל

 .תויגועה לכ תא תוחדל תנמ לע 158016 600816 ורחב +



 טנרטניאב החטבאו תויטרפ - 6 קרפ

 סתא סא \/גחו תוס 06/06 הסססק(וח8פ 8 000816 תורשפאה תא ונמס +

 חיש-וד תבית גיצל 6150806 !\9עו89וסז-ש סלוא ,תויגוע לבקל סיניינועמ

 .היגועה תא תוחדל וא לבקל סינצחל סכל עיציו ,היגוע לבקמ אוהש ינפל

 לע וצחל ,1מ06חו6 םאק!סזסז 5-ב תויגועה תנוכת רובעב הרדגה עובקל ידכ

 חיש-ודה תביתב .1ם(666 0ק0סת5 תורשפאב ורחתבו 7008 טירפתה

 לש למסה לע וצחל .56טע הייסיטרכה לע וצחל ,[מז6תו06( 8

 תיתחתל וללג .0טפוסחו 1.6461 ןצחלה לע ןכמ רחאלו [םו6חוז רוזאה

 הריחבה ינצחלב ושמתשה .560ג 5010885 חיש-ודה תביתב המישרה

 .תויגועב ןפדפדה לפטי ובש ןפואב רוחבל תנמ לע



 יילבזיי הברה ךכ-לכ שי ;םיצורע דראילימ סע היזיוולטל לושמ טנרטניאה

 תוינכתה תא אוצמל םכל עייסיש ךירדמ אלל דוביאל תכלל רשפאש

 .ולא םיכירדמ סה שופיחה יעונמ .םכרובעב תומיאתמש

 תוטיש שי סהמ דחא לכל ,שופיחה יעונמ לכב המוד שומישה ןפואש תורמל
 דסמ - םיצבק לש הנוש ףסוא שי סהמ דחא לכל ,ןכ ומכ .תוידוחיי שופיח
 .שופיחה ססובמ וילעש - סימותנ

 תשקב תנזה רחאל טנרטניאב עדימ שפחמ וניא שופיח עונמ ףא ,השעמל

 דסמש לככ .שארמ ןכומ סינותנ דסמב עצבתמ שופיחה ,תאז סוקמב .שופיח

 ןוויכמ .רתוי תוחלצומ תואצות וקיפי סישופיחה ,רתוי אלמו בכרומ סינותנה

 .דבלב תוינש המכ ךרוא סימזוי סתאש שופיחה ,ןכומ סינותנ דסמב רבודמש

 לש בוליש וא) ולא םיכרד יתשמ תחאב רצונ שופיח רתא לש סינותנה דסמ

 :(ןהיתש

 סירתא סירחובו \/60-ה תא סיקרוס רתאה ידבוע .םדא ינב תועצמאב +

 .םינותנה דסמב וללכייש

 סינוש תומשב תונוכמה ,ולא תונכת .םיילטמוטוא םילכ תועצמאב +

 סע םיבוצק סידעומב יטמוטוא רשק תורצוי (שסחמ ,50160ז ,0ת8ש16ז)

 לא ןכותה יבגל עדימ תופיסומו סיתרשה ןכות תא תוקרוס ,ט/65 יתרש

 הקירס ךורעל תמייסמ הנכתהש דע סיפלוח תועובש המכ .םינותנה דסמ

 .ט/סט-ה יבחר לכב סיתרש לש וזכ הפיקמ

 ךרדב קפסמ אוה ,תיטמוטוא הנכת יייע רצונ רתאה לש סינותנה דסמ רשאכ

 סיטונ תינדי ונבנש סינותנ ידסמ וליאו ,רתוי תוינכדעו תואלמ תואצות ללכ

 .רתוי תונימא ךא תומצמוצמ תואצות ליכהל

 שופיח תוריש תועצמאב םישפתמ סתאש המ תא אוצמל סיחילצמ סכניא סא

 לכו ,ולשמ סינותנ דסמ שי שופיח ילכ לכלש ןוויכמ .רחא תוריש וסנ ,סיוסמ

 וקיפיש תואצותה ,ולש סינותנה דסמב שופיחל תונוש תוטישב שמתשמ דחא

 .תונוש ויהי דימת שופיח יעונמ ינש

 ו
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 ןפדפדב שופיחה תויורשפא

 םילכה ילגרסב (569זסת) שופיח ןצחל םסיללוכ םיירלופופה סינפדפדה בור
 .םיטירפתב והשלכ סוקמב שופיח תורשפא וא ,םהלש

 לא סכתא ריבעמ (טירפתב הליבקמ תורשפא וא) 569ז0) ןצחל ,ללכ ךרדב
 ךרד הווהמ קר אלא ,שופיחב עייסמ שממ וניא ןצחלה ;םיוסמ שופיח רתא
 .שופיח רתא לא רבעמל החונ

 6056306 [1ג/ו2ג(סז-ב 56גז68 ןצחלה

 יללכה שופיחה ףד תא תחתופ 5690 ןצחלה לע הציתל 146180800 1א4918910ז-ב
 .םינוש שופיח יעונמ ךרד שופיח תשקב חולשל ןתינ הז ףדב 146150806 לש

 6056326 ּגוק36סז -ב %/0גי'5 61306060 ןצחלה

 ,השדח שופיח תורשפא 16050406 81\1ַפוסז-ב הללכנ ,4.5 הסריגמ לחה
 לע ץוחלל ןתינ ,והשלכ \/65 ףדב הייפצ ךלהמב .\/וופז'8 8618060 ןצחלה
 םיפדל םירושיק לש הרצק המישר לבקל תנמ לע \אווג'5 4618066 ןצחלה
 הניא איה ךא ,הדמחנ הנוכת וז .המוד עדימ ליכהל םייושע רשא סיפסונ
 .סילתימא שופיח יעונמל ףילחת תווהל הלוכי

 וח(6ז860-ב אקוסזסז לגרסו 56גז68 ןצחלה
 =אק|סזסז 5

 ,טאקוסזסז לגרס תא תחתופ 1תוטומ6ו 3אק1סזסז-ב 509170 ןצחלה לע הציחל

 תגצהל םג שמשמ םאקוסזסז לגרס .ןפדפדה ןולח לש ילאמשה ודיצב תינולח

 .הירוטסיה תמישר תגצהלו 401108 ןצחלה לע תצחל םא) םיפדעומ סירתא

 שומיש םירשפאמה הריחב ינצחל ןכו ,שופיח תבית העיפומ אקוסזסז לגרסב
 ועיפוי שופיחה עוציב רחאל .םישנא שופיח תוריש וא ט/6פ-ב שופיח תורישב
 רשוקמה ףדה תגצהל איבת תואצותה תחא לע הציחל .לגרסב תואצותה

 לגרס ךותמ שפחל ךישמהל ןתינ .םאק!סזשז לגרסל ןימימ ,ישארה ןולחב הילא

 לגרס לש הנוילעה-תינמיה הניפב (א) רוגסט ןצחלה לע ץוחלל וא םאק]סז6ץ

 .ותוא רוגסל תנמ לע םאקסזסץ

 שופיח

 ל

 שי ,ש/60-ב וב ולקתיתש שופיח ילכ לכב טעמכו ,שופיחה יתורישמ דחא לכב

 וז טסקט תביתב .ושארב ללכ ךרדב ,ףדב תטלוב תוחכונ תלעב טסקט תבית

 ומשש ,החילש ןצחל דימת םייק הביתה דצל .שופיחה תולימ תא דילקהל שי
 .י'508ז0ג/' ללכ ךרדב
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 תנמ לע החילשה ןצחל לע הציחל זאו טסקט תביתב שופיח תלימ תדלקה

 פוסנתוחומפ 8) שנפיח תללמ תחילש הנוכמ שופיחה ילכל הלימה תא חולשל

 ,חתפמ תולימ יפ-לע םישופיח םיתיעל םינוכמ ולאכ סישופיח .668ת02 ז6חמ

 .םימאות םיפד תאיצמל חתפמ תשמשמ שופיחה תלימש ןוויכמ

 םינותנה דסמב שפחמ שופיחה תוריש ,שופיח תולימ םיתלוש םתא רשאכ

 סיוותה ףוריצ תא םיליכמ רשא סיפד רתאמו (םיפד יבגל עדימ ליכמה) ולש

 ךרדב ,והנשמל דחא שופיח תורישמ סינוש סינותנה ידסמש תורמל .תדלקהש

 ולש רצק רואית ,ותרתוכ ,ותבותכ תא הליכמ ףד לכ לש המושרה ללכ

 .ונכות תא תוראתמה חתפמ תולימ לש הצובקו

 םייזעול שופיח יעונמ םימייק ,שופיח תולימ יפ-לע שופיח לש הרקמב םג

 תואצות קיפהל ידכ שופיח ילכ לכל המיאתמה הפשב ושמתשה .סיירבעו

 הסריגה :תירבעב דבלב דחא יתימא שופיח עונמ סייק ,השעמל .תואלמ

 .תכ://811891518.8118.00.11/ תבותכב ,11891808 לש תילארשיה

 ₪ ₪01 עשא =קסחופפ 1006 נטס

 יס - 9 ב 2 9 צ 3 ג :
 6% פוסק | השאספת הסה | 5000 -ש0005 400 ו |

 .17055 [8] תסכ מ 0059 60 -] 66 |

 01/0.( 0 תו 0 ב 5

 " | והלאוז
 ן- מב
 כארמינ םירתצג לנג ב םיכימה לכ ב

 גזה 0
 418/68 םע תירבעב שופיח

 המכ תכרואש הלועפ) ולש סינותנה דסמ לכב שפחמ שופיחה תורישש רחאל

 םימיאתמש טילתהש םיפדה לכ לא םירושיק לש המישר גיצמ אוה ,(דבלב סיעגר

 .שופיחל

 אורקלו ,תואצותה תמישר תא לולגל ןתינ .רושיק איה המישרב האצות לכ

 .םיאתהל םייושע וליא טילחהל תנמ לע סהירואיתו סיפדה תורתוכ תא

 וניא ףדה סא .ףדל רובעל ידכ רושיקה לע וצחל ,ןיינעמ והשמ םתאצמ רשאכ

 תואצותה תמישרל רוזחל תנמ לע 880% ןצחלה לע וצחל ,סתשקיבש המ הנוע

 .תונוש שופיח תולימ סע שדח שופיח ךורעל וא ,רחא ףד תוסנלו

 םיסנמ םהשכ ,תומכח סיכרדב המישרה תא סינגראמ שופיחה יעונממ קלח

 ןתוא הארתש ךכ המישרה שארב רתויב תובוטה תומאתהה תא ביצהל

 .המישרב רתוי ךומנ סוקמב תובוט תוחפה תומאתהה תאו ,תונושאר

 שארב סישי ליעי שופיח תוריש .הליזדוג הללמה תא םתשפיחש חיננ ,המגודל

 תבותכב וא תרתוכב העיפומ יי806211₪ג* הלימהש סיפדה לכ תא המישרה

|13 
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 .תינפיה תצלפמב קרו ךא םיקסוע ולא םיפדש חינהל ריבסש ןוויכמ ,םהלש

 ןוויכמ ,רתוי ךומנ סוקימב ועיפוי דומעה רואיתל וא חתפמ תולימל תומאתה
 .הב קרו ךא קוסעל אל סלוא 00021188 תא ריכזהל םייושע ולא םיפדש
 סהב שיש םיפדל סירושיק עיפוהל םייושע המישרב רתוי ךומנ סוקימב
 ,המגודל .םהב עיפומ שופיחה תוליממ והשלכ קלח רמולכ ,תיקלח המאתה
 .ייס0י' הלימה תא סהב שיש סידומע עיפוהל סייושע

 גצומה - ןויצה .האצות לכ דצ ןויצ םיגיצמ שופיחה יעונממ קלח ,ךכ לע ףסונ
 שופיחה תולימל ףדה לש המאתהה תדימ לע עיבצמ - סיזוחאב ללכ ךרדב

 .תמלשומ המאתה ותועמשמ 100% רשאכ ,ךלש

 טושפ שופיח

 ו

 דילקהל ,שופיחה רתא לא עיגהל אוה תושעל סכילעש לכ ,סירקמה בורב

 םיעגר המכ ןיתמהלו החילשה ןצחל לע ץוחלל ,טסקטה תביתב יוטיב

 .תועיגפה תמישר תעפוהל

 וסנ ,אל םא .םתוא וסנ ,םיחיטבמ סיארנ רשא סירושיק הליכמ המישרה סא

 .תורחא שופיח תוללמב שמתשהל

 :שופיחה תואצות תא רפשל סכל ועייסי תואבה תוצעה

 םידומעל םיאתת בלכ הלימה .הלימ לש רתויב הטושפה הרוצב ושמתשה +

 סיאתת אל ,תאו תמועל ,םיבלכ הלימה .ייסיבלכיי סגו ייבלכיי םהב שיש

 קיפסמ םימכח שופיחה ילכ בור .ייבלכיי הלימה תא קר סהב שיש סירתאל

 רתויב הטושפה הלימה תא וסנ .םלוכ אל סלוא ,ןובשחב תאז תחקל ידכ

 .שפחמ סתאש עדימה תא קיפסמ בר קוידב תראתמ רשא

 םילימ רחא שפחמ סתא רשאכ .ךרוצה תעב תוישיר תויתואב ושמתשה +

 קלח .הלימ תליחתבש תישירה תואה תא ןובשחב תחקל סכילע ,תילגנאב

 סלוא ,תונטקו תוישיר תויתוא ןיב הנחבההמ סימלעתמ שופיחה יעונממ

 .ללכ ךרדב ךכ תועיפומש סילימל תישיר תוא ףיסוהל יאדכ ןכל .אל םירחא

 והז ,םייטמלד םיבלכ לע עדימ אוצמל םסיניינועמ םתא םא .קיידל וסנ +

 המישר ולבקת תרחא ,דבלב ייסיבלכיי אלו ,ןיזהל םיכירצ סתאש יוטיבה

 סא .םכתא ןיינעמש אשונל תורושק ןניא ןבורש ,תואצות לש המוצע

 אל סא .רתוי יללכ יוטיב וסנ ,תואצות בינמ וניא קיודמה יוטיבה

 ואצמתש ןכתיי ;בלכ וסנ ,יטמלד בלכ יוטיבה תועצמאב רבד םסתאצמ

 וליחתה דימת סלוא .םייטמלד םיבלכ לע עדימ ובו םיבלכ לע יללכ דומע

 .יללכה אלו קיודמה יוטיבהמ

 םתאצמ אל סא ,סלוא ;תומלש םיליממ וליחתה דימת .הלימ יקלח וסנ +

 םגו סטקשו6 הלימל המאתה סיצור סתא םא .הלימ לש קלח וסנ ,רבד

 .םילימה יתש תא תמאות רשא ,םטק הלימה תא שפחל וסנ ,םטקמץ הלימל
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 סקדניא תועצממאב טושפ שופיח

 .שופיח תולימ תועצמאב שופיח סירשפאמ סילודגה שופיחה יעונמ לכ ,ונימיב
 ןתינ ובש סקדניא ןיעמ ,תוירוגטק לש המישר סג םיעיצמ סהמ קלח ,םלוא
 שופיחה ירתא ,המגודל .םיוסמ אשונב סירושיק רתאל תנמ לע ףדפדל

 .תוירוגטק תמישר סיללוכ 1ה10560%-ו 3א0166 ,צ 00!

 הטיש סג אלא עדימ תאיצמל הליעי ךרד קר הניא תוירוגטק לע הציחל

 סיאשונל סכתא ליבוהל יושע תוירוגטקב ףודפד .ו/65-ל עדוותהל תניוצמ

 הבושח ךרד הווהמ תוירוגטק ןיב רבעמ .שפחל סתבשח אל ללכש סיניינעמ

 .הב םילולכה סינכתהו \/9ט-ה תלעופ ובש ןפואה דומילל

 רתוי הליעי ךרד ןה תוירוגטקה ,רתוי בחר אוה שופיחה אשונש לככ ,ןכ ומכ
 .יוצרה אשונל קוידב שופיחה תואצות תא סצמצל ןתינ ,תוירוגטק תרזעב .שופיחל

 םיטדקתמ םישופיח

 רשאכ .םילימ המכ ןיזהל ךרוצ שי ,קיודמ שופיח תסנל תנמ לע ,םיתיעל
 לע םירוטרפואל קקדות תובורק סיתיעל ,םילימ המכב םישמתשמ םתא
 .ולא סילימל שופיחה עונמ סחייתמ ובש ןפואה לע טולשל תנמ

 שופיח תוליוט הסכב שווסיש

 עדימ רחא שפחל תנמ לע שופיח תולימ לש לבגומ אל רפסמב שמתשהל ןתינ

 סייטנוולר אל םיפד ,תוקיודמ רתוי וכפהי ךלש שופיחה תולימש לככ .קיודמ

 .תואצותה תמישרמ ופוני

 האחגזג| [83ח8וגּגַפס) תיעבט הפשכ שופיח תורשפאב םיכמות שופיחה יעונממ קלח
 ;הליגר הלאשכ שופיחה תולימ תא םיחסנמ סתא ,הז גוסמ שופיחב .(ףוטסמספ

 גס ואג5 +6 ₪750 קזי9160ת( 01 הלאשב שמתשהל םסייושע סתא ,המגודל

 םתא המ טילחהל תנמ לע תומדקתמ תוטישב שמתשי שופיחה עונמו ,7?
 ,100010 /(סמא-ה אוה תיעבט הפשב שמתשמש שופיח עונמ .שפחל סיצור
 :אבה סישרתב גצומש ,םוק://יארארא 660000 <.ססמנ/ תבותכב

 ו | -]]
 8 46 שא קוס 10 פס

 2 ב בע 3 - 7
 לק | םשלשה | שתפ | 56ש0ה [₪0009 300/ |צו
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 םישופיח לע הטילשל םירוטרפואב שומיש

 םישמתשמ םתא השעמל ,שופיח תולימ המכב םישמתשמ סתא רשאכ
 ןתוא סילימ סה סירוטרפוא .ךכל םיעדומ סכניא סא םג ,םירוטרפואב
 .שפחל םיצורש המ תא קיודמב רידגהל ידכ שופיח תולימ ןיב סיפיסומ
 .מאלוב שופיח וא תמאילוב הקיגול הנוכמ הו ןפואב םירוטרפואב שומישה
 : םישופיחב םסישמתשמ סהב סייסיסב סירוטרפוא השולש סימייק

 םירומ םסתא ,שופיח תולימ יתש ןיב 420-ב םישמתשמ סתא רשאכ :8ח6 +
 -- םילימה תש תא םיליכמ רשא םיפדה תא קר גיצהל שופיחה עונמל
 .תועיגפה תמישרב וללכיי אל ןהמ תחא קר סיליכמ רשא סיפד

 םירומ סתא ,שופיח תולימ יתש ןיב 0ז-ב םישמתשמ סתא רשאכ :0% +
 יתשמ .תחא תוחפל םיליכמ רשא םיפדה לכ תא גיצהל שופיחה עונמל
 וללכיי ןהיתש תא וא סילימה תחא תא סיליכמ רשא םיפדה לכ - םילימה
 .תועיגפה תמישרב

 סירומ סתא ,שופיח תולימ יתש ןיב ן\וסשב םישמתשמ סתא רשאכ :א% +
 ךא אסו ינפלש הלימה תא םיליכמ רשא םיפדה לכ תא גיצהל שופיחה עונמל
 .ןאסו ירחאש הלימה תא םג סיליכמ רשא סיפדה לכ תא המישרהמ ריסהל

 שפחמ ובש ןפואה לע ןצס+-ו יז ,4ח6 תועיפשמ דציכ המיגדמ האבה הלבטה
 .שופיח תולימ רחא שופיח עונמ
 יי ו צד

 םירוטרופואב שווגיש
 ה וו ורב ו יו

 ו דל הנפש 6 אל האצותה שופיחה תוליוב
 י3בסא6זי םגו יי'כסַשי' סג םיליכמ רשא סיפד קר סאסז גח6 8

 סהינש וא י'תסאשזיי ,יי'כסשיי םיליכמ רשא םיפדה לכ 30% סז 8

 םיליכמ סניא םלוא י'3סאסזי' םיליכמ רשא סיפדה לכ סא6ז 06 5

 םיליכמה םיפדה לכ תא אצומ שופיחה עונמ) 'י0סַ₪''

 (י'6סש/' סג םיליכמה םיפדה לכ תא סהמ ןנסמו יימסאסז"

 םילימה שולש לכ תא םיליכמ רשא םיפד סאסז גח6 6

6 86 

 םילימה שולשמ תחא תוחפל םיליכמ רשא סיפד = 30%6ז 0ז 008 0
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 תוארוהה רוזא תא וקדב ,שופיח עונמב םירוטרפואב םישמתשמ סתאש ינפל
 ,חס(-ו סז ,8ת6-ב סיכמות שופיחה יעונמ בור .שופיחה רתא לש הרזעה וא
 .םהב םישמתשמ סתא ובש ןפואה יבגל םהלשמ סםיללכ שי סהמ קלחל סלוא

 הלימ ינפל (+) סולפ ןמיסב ושמתשתש סיפידעמ 1818//118-ו 280166 ,המגודל
 36 סוקמב

 קר



 יו

 ילארשיה טלרטניאה רירדמ - זופת

 קיודמ יוטיב רחא שופיח ךורעל איה שופיח תולימב שמתשהל תפסונ ךרד

 תנמ לע .שופיחה יעונמ בור םיכמות הב תורשפא ,(6א8016 1856 ג810])

 הנושארה הלימה ינפל תולופכ תואכרימ ופיסוה ,קיודמ יוטיב רחא שפחל

 שופיחה עונמל םירומ םתא ,הז ןפואב .שופיתב הנורחאה הלימה ירחאו

 תולימ לכ רמולכ ,אוהש יפכ יוטיבה תא םיליכמ רשא םיפד קר גיצהל

 .רדסה ותואב וז רחא וזב שופיחה

 ,םירוטרפוא לש שרופמ ןויצ אלל שופיח תולימ המכב סלשמתשמ סתא רשאכ

 .(4מ0) םילימה לכ לש שופיחל סינווכתמ םתאש םיחינמ שופיחה יעונמ בור

 .סז תועצמאב ןכמ רחאלו 856 תועצמאב לכ תישאר ושפחי סיעונמהמ קלח

 סע) םהירחא קרו ,תועיגפה תמישרב סינושאר וגצוי 36 יייע ואצמנש םיפדה

 .סז *יע ואצמנש סיפדה ועיפוי (רתול ךומנ ןויצ

 םילודג שופיח ירתא

 ,םיידועי: סקלחו םייללכ סקלח ,טנרטניאב שופיח לעונמ תורשע סימייק

 יייע םהב רקבל ןתינ .םילודגה שופיתה ירתא תא הגיצמ האבה הלבטה

 .םתבותכ תדלקה

 0 ב
 ו

 םילודגה שופיחה יעונוב

 שופיחה עועומ ותבותכ

 צא! שיש . 8100 . טסו

 6 שוא . 680106 . ססזב

 18 4 שעטוש . 8/1518(81 . ססתב

 18 שש . 1/6058 .ס0ב

 6 5 ש/שש . 85%] .ססתג

 06 אתא . 200816 . 001

 ו שש . 1ת10566% . ססתוב

 0 שחש .5ה8ק 60

 טו עי .וע60 08/1600

 ,(םילטרופ) תשר ירעש סג סה הלבטבש שופיחה ירתאמ קלחש בל סישל שי

 .םיפסונ סיתורישו תושדח ,שופיחל הריהמ השיג םיקפסמ רשא םיפד



 טנרטניאב שופיח - ל קרפ

 םוקמ ךותונ שופיח יעונח המכב שומיש
 דחא

 רשאכ .שופיח יעונמ המכל תזכורמ השיג סיעיצמ סיפסונ סירתאו תשר ירעש
 סילוכי סכניא ללכ ךרדב ,שופיח יעונמ לש הזכ ףסואב םישמתשמ סתא

 הזכ ףסוא ,סלוא .שופיח עונמ לכ עיצמש אלמה תויורשפאה חווטב שמתשהל
 תוריהמב סינוש שופיח ילכל שופיחה תולימ ןתוא תא חולשל םכל רשפאמ

 .תולקבו

 אּגטוקג(סז-ב שופיח יעונום ףסוא

 ךא6080806-ב 569101 ןצחלה לע םיצחול רשאכ עיפומ רשא 16 568ז0ג ףדב

 לש המישר ךותמ שופיח עונמ לש סש לע ץוחלל סילוכי סתא ,אאטוקוסז

 ידכ 50910 ןצחלה לע ץוחללו הביתב שופיחה תולימ תא דילקהל ,סיעונמ

 .שופיחב ללחתהל

 "אקוסזסז-ב שופיח יעונמ ףסוא

 ,509ז0ם ןצחלה לע הציחל יייע שופיחב ליחתהל ןתינ ,1םו6חו6( =אק]סזסז 5-ב

 .טאק|סז6ז לגרסב שופיח ילכ תמישר גיצמ רשא

 תבית דצל עיפומ רשא 568ז0ג ןצחלה לע וצחל ,הביתב שופיח תולימ ודילקה

 תחתמ ₪אק|סזסז לגרסב עיפות שופיחה עונמ לש תואצותה תמישרו ,טסקטה

 .טסקטה תביתל

 וצחל ,םכתא וניינעש סירתאב סתרקיבו תואצותה תמישר לע םתרבעש רחאל

 שופיחה תולימ תא חולשל תנמ לע אק!סזשז לגרס שארבש ןא6א| ןצחלה לע

 .רחא שופיח עונמל

 תא חלוש אוה סהילא שופיח יעונמ לש המישר ליכמ 1ה16חו61 אק1סז0ז 5

 .ןצסא( לע םיצחול סתאש סעפ לכב ,שארמ עובק רדסב ,שופיחה תולימ

 ןטקה צחה לע וצחל ,ושמתשת ובש אבה שופיחה עונמ תא רוחבל תנמ לע +

 .העיפומש המישרהמ יוצרה ילכב ורחבו אסא! ןצחלה לש ינמיה דצבש

 ,סישופיח םיחלשנ סהילא שופיחה יעונמ לש רדסה תא רוחבל תנמ לע +

 תורדגה לש ףסוא .םאק|וסזסז לגרס שארב (טפוסומוא6 ןצחלה לע וצחל

 .םכינפל עיפומ שופיחה תויורשפא לש תישיא המאתהל תונוש

 לע (שתעוא .תו40180/10(6ז.00)) /6/408ש16- שופיתה עונמב שמתשהל ןתינ

 םיחלוש סתא רשאכ .תיממז וכ סילודג םיעונמ המכב שופיח ךורעל תנמ

 ללוכ) םילודג סיעונמ המכ לא חלשנ שופיחה ,א[608027816ז ךותמ שופיח

 .ךינפל תגצומ תדחואמ תואצות תמישרו ,(דועו 4106/1800 ,5א6(01 00!

 .צלמומ .החקלנ איה ונממ שופיחה עונמ לש ןויצ עיפומ ,האצות לכ דיל
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 ילארשיה טלרטניאה ךירדמ - זופת

 רתא ךותב שופיח

 רותיאל םישמשמ ול סדוקבו הז רועישב ורכזוהש סילודגה שופיחה יעונמ

 ,תומוצע עדימ תויומכב רבודמש ןוויכמ .%/69-ב סוקמ לכב ןוכשל יושעש עדימ

 .םיוסמ רתאב עדימה לכ תא ואצמי סה דימת אלש רורב

 ,םהלשמ שופיח יעונמ תובורק סיתיעל םיקפסמ םילודג \\6ט ירתא ,סלוא

 טפוסורקימ לש \/ספ-ה רתא ,המגודל .דבלב רתאה ךותב ןכושש עדימ רותיאל

 שופיח ילכ טפוסורקימ תקפסמ ןכל .םיפד יפלא ליכמו ,ולדוגב סוצע אוה

 םיפדה בורב תמייקש 5690 תורשפאה לע הציחל יייע חתפנ רשא) ימינפ

 רתוי םינטק סירתא וליפא .רתאה ךותב קר עדימ שופיח רשפאמה (רתאב
 .שופיח תורשפא םיעיצמ

 0 וש מו



 :ףתושמב דחא רבד קר שי טנרטניאה ישמתשמ לש תנווגמהו המוצעה הצובקל
 םה םיצבקו בשחמ תונכתש עיתפמ הו ןיא ,ןכל .בשחמב סישמתשמ סלוכ
 תונכת תשרב אוצמל ןתינ .טנרטניאב אוצמל ןתינש רתויב ץופנה רבדה
 ןוגכ ,םיכמסמ ,םילילמת ידבעמ וא םיקחשמ ןוגכ ,תורחא תונכת ,טנרטניא
 .םיפסותו תוריש ילכ ןוגכ סינוש םיישומיש סיצבקו ,םירמאמו סירפס

 לא ,טנרטניאה ךרד ,תרשמ בשחמ בוק תקתעה לש הלועפה איה הדרוה
 .וב שמתשהלו ותוא ןיקתהל ןתינ בוקה תא תדרוה רחאל .ישיאה בשחמה

 רחא בוקעלו ,וילא ליבומ רשא רושיקה לע ץותלל שי \בוק דירוהל תנמ לע
 .תוארוהה

 הדרוהה ךשמ

 צבוקה לדוג ,ללכ ךרדב .ךראתמ ולש הדרוהה ןמא ,רתוי לודג ץבוקהש לככ

 (א8) סיתב-וליקב ללכ ךרדב גצומ לדוגה .ותדרוהל רושיקה תברקב גצומ

 תיב-הגמ .סילודג סיצבק רובעב (א18) סיתב-הגמב וא ,םינטק סיצבק רובעב

 .םיתב-וליק 1,024 הווש דחא

 ,םיבר סימרוגב יולת רבדה !ןותנ לדוג לעב בוק לש הדרוה תכרוא ןמו המכ
 סלוא .סומע תרשה המכ דעו סכלש טנרטניאל רוביחה תוריהמ הו ללכבו

 1 לש בוק ,(אטק5) היינשל םיתב-וליק 28.8 לש רוביחבש ,הללכהב רמול ןתינ
 .תוקד 10 ךות ללכ ךרדב דרוי \א8

 .עצמאב תוקתנתה איה סיצבק תדרוה תעב רתויב תוצופנה תויעבה תחא
 דואמ תויהל לולע הזו ,תונוש תוביסמ סיתיעל קתנתהל לולע טנרטניאה רוביח

 .םיתב-הגמ המכ ולדוגש ץבוק תדרוה לש סויס תארקל הרוק הז םא לכסתמ

 איה ןהבש תירלופופה .וז היעבב תועייסמ רשא תונכת המכ תומייק
 וז הנכת רשאכ .(שואש . 61120.ססחו רתאב התוא אוצמל לכות) 06
 רושיק לע םיצחול רשאכ הדרוהה לע תיטמוטוא תטלתשמ איה ,הליעפ

 ולכות ללכ ךרדב ,עצמאב סתקתונ סא סלוא ,ליגרכ דרוי בוקה .והשלכ

 .הדרוהה העטקנ הבש הדוקנהמ צבוקה תא דירוהל ךישמהלו בוש רבחתהל
 טנרטניאב םיתרשהמ קלח ,(818(026+-ב םסישמתשמ סתא סא סג ,תאז סע
 בורב סלוא ,הדרוהה הקספוה הבש הדוקנהמ הדרוה ךשמה סירשפאמ סניא
 .םיבצעו ןמז ךוסחל היושעו ,הנימז וז תורשפא תונכתה ירתא לש סיתרשה

- 



 םיצצבקו תשכת תדרוה - 8 קרפ

 םיצבקב שווטישל םיאנת

 ו

 :ולא תוצובקמ תחאל תוכייתשמ תונכתה בור

 שי ללכ ךרדב .תוירחסמ תונכת הלא :((001₪167012]) תוירחסמ תונכת +

 סיטרכ רפסמ תועצמאב) הנכתה רובעב סלשל תנמ לע ןווקמ ספוט אלמל

 .התוא דירוהל ןתינ זאו (יארשא

 ןהבש תויורשפאהמ קלח רשא תוירחסמ תונכת :(26₪0) המגדה תונכת +

 רפסמ רחאל (6אקו6 - ןפקות גפ) לועפל תוקיספמ ןהש וא ,תונימז ןניא

 ,םיישפוחו םיירתסמ סירתאב סניחב תוצפומ המגוד תונכת .םימי

 .תואלמה תונכתה לש המגדה תוקפסמו

 סלוא ,סניחב תוסנל סכל רתומש תונכת :(51:גז0ו/הז6) תויפותיש תונכת +

 ךרדב) ןויסינ תפוקת רחאל .ןהילע סלשל סירומא םתא רבד לש ופוסב

 .הנכתב שמתשהל קיטפהל סכילעש וא םסימלשמ סתאש וא ,(סוי 30 ללכ

 םינייפאמש וא ןויסינה תפוקת ירחא גפ תונכתהמ קלח לש ןפקות

 לכות אלש ידכ ,המגוד תונכתל המודב ,לועפל סיקיספמ ןהב םימיוסמ

 .םלשל ילבמ ןהב שמתשהל ךישמהל

 המכ ןהב שמתשהל םסילוכי סתאש תונכת :(/7060ו/הז0) תוישפוח תונכת +

 .סולשת אלל ,וצרתש

 תונכת ירחא

 סירתא שי תובר תוירלופופ תונכתל .תונכת תדרוהל סירתאב האלמ \/60-ה

 תמגודכ תונכתל םירושיק סיליכמש סיפדב רזעהל ןתינ ,ןכ ומכ .ןהלשמ

 : תבותכב צו!

 יצוא .עגםסס 60/00 תו קט10ז8 36 1ח10160/50 1010/5006

 :ןוגכ ,תונכתב םיחמתמש סירתאל ןושאר בלשב תשגל ףידע ,סלוא

 ואש .8ת8160/876.00תב -- 5870וש270.007| +

 .ץעתע 60/1080 .6סזה -- [כ0ו/ת1080.6001 +

 .ואאוע .םגססט/5.00.1] - 1800088 +

 ולא סירתאש תואצותה תמישר .םינוש שופיח ילכ םיללוכ ולא סירתא

 דירוהל ןתינ םהמ סירחא סירתאל וא םיצבקל םירושיק םיללוכ םיקפסמ

 .םיצבקה תא

 הנכת דירוהל סכנוצר סא םכרובעב םיצלמומ הלעמ סיעיפומה סירתאה

 רתאב וסנ ,אלמ ףסכב תוירחסמ הנכת תונקל סיניינועמ סתא סא .ןויסינל

 .עתא .6818ת11.60.11 תבותכב תינלכ תרבח לש



 ילארשעיה טנרטניאה רךרירדס - זופת

 2וק יצבוק םע הרובע

 סיצבקהמ סיבר ,ןכל .ךראתמ ולש הדרוהה ןמז ,רתוי לודג ץבוקש לככ

 רחאל .הדרוהה ךשמ תא רצקל ידכ ,םיסותד םה טנרטניאב הדרוהל

 .צבוקב שמתשהל תנמ לע הסיחדה תא חותפל סיביית םתא הדרוהה

 לש ףסוא יייע אלא לודג דחא צבוק יייע אל תולעפומ תונכתה בור ,ךכ לע ףסונ

 לש תונוש תוינבת טנרטניאב אוצמל ןתינ .סינותנ יצבוקו הנכת יצבוק
 ,.21ס תמויס שי 2גק \בוקל .2וק הנוכמ רתויב הצופנה תינבתה סלוא ,הסיחד

 ידכ הדרוהה רחאל (טתלוק תלועפ עצבל) ולש הסיחדה תא חותפל שיו

 .ליכמ אוהש סיצבקב וא <בוקב שמתשהל

 איה םתריצילו 21 יצבוק תחיתפל תשמשמה רתויב תירלופופה הנכתה

 ותא .ועגת21ק.ססזחו תבותכהמ הדירוהל ןתינ ,וז הנכת סכל ןיא סא .\/ומ2ו

 ווא .תראס21ק1.ססמב תבותכהמ 2.ו01+ תנכת תא דירוהל סילוכי שוטניקמ ישמתשמ

 הציחל יייע 2:0 ץבוק לכ לש הטיחד חותפל ולכות ,הנכתה תנקתה רחאל

 507801 תורשפאב רוחבל ךירצ ובו ,הנכתה ןולח גצוי הז בלשב .וילע הלופכ

 .הסיחדה תא חותפל ידכ סילכה לגרסב

 צבוק לש גוס וה .56[/-סא1י0611ַא ויס/וזט6 הנוכמ .6א6 יצבוק לש דחוימ גוס

 .21ק בוק ומכ שממ ,סוחד

 ,תאז סוקמב .תינוציח הנכתל קוקו וניא הזכש בוק 2וק ץבוקל דוגינב
 תונכתהמ תובר .יטמוטוא ןפואב הסיחדה תחיתפל איבת וילע הלופכ הציחל
 .הז ןפואב תוסוחד ,\/6ס ינפדפד ןוגכ ,טנרטניאב הדרוהל תובצומש תולודגה

 בשחמב םיסוריו

 לוכיו ,צבוקל יאשחב דמצומ וא ףסונ רשא הנכת דוק אוה נשחמ סוריו
 הברתמו טשפתמ סוריוה תובורק םיתיעל .חתפנ בוקה רשאכ קזנל סורגל
 םיבשחמ קיבדמ ףאו ,םיפסונ םיצבק ''תקבדהיי יייע אצמנ אוה ובש בשחמב
 .סהילא סירבעומ סיעוגנ םיצבק סא סירחא

 םניאש טעמכ סקלח :םיקזנ לש סינוש םיגוסל סורגל סילוכי םיסוריו
 םילולע סירחא ;ךלש ךסמה לע תוישפיט תועדוה סיגיצמ קרו ,םיקיזמ
 .תומלש םיבשחמ תוכרעמב עוגפלו ,סוצע קזנ סורגל

 םירתא וא םיירחסמ סירתאמ קר סיצבק ודירותש יוצר ,ןוחטיב םשל
 סהלש סירתאה תא תובורק סיתיעל םיקרוס םילודג סיקפס ןכש ,סינימא
 תדרוהל עגונב תוריהז יעצמא טוקנל ידכ ,ךכ לע ףסונ .םיסוריו רתאל ידכ
 הלוכי רשא ,ווסחסמ גתונטוחפ ןוגכ סוריו-יטנא תנכת ןיקתהל שי ,םיצבק
 .קזנ ומרגיש ינפל סתוא דימשהלו סיצבקב סיסוריו רתאל

 ה ושווה
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 ךד6!ה6+-! [ךק

 ךלהמב ./סז]6 \/ו66 ט/60-ה תאצמה ינפל בר ןמז טנרטניאב ושלג סישנא
 ינורטקלא ראוד דבלמ - טנרטניאב שומישל םייצכרמה סילכה ,ולא סינש
 .(0סק טז ,/60-ה ינפל תונורחאה םינשבו ,ת12 ,161מ6 ויה - ןויד תוצובקו
 ראודה תנכת וא ןפדפדה רשאמ שומישל רתוי םישק סניא ולא סילכ
 םיניינועמ סתא ןכ םא אלא סהב ושמתשתש ריבס אל ,תאז סע .ינורטקלאה
 .\/6ט-ה תולובגל רבעמ ,הפיקמ הרוצב טנרטניאה תא לצנל

 זץדק תועצמאב םיצבק תדרוה

 :תרשכ אלא ,\/סס יתרשב םינסחואמ סניא טנרטניאב םיצבקהמ רכינ קלח
 : דק לש הרטמה לע זמרמ םשה .תו[6 10/6 קויסוססס[ לש רוציק ,17
 ץדק יתרשב םינסחואמה םיצבקה .סינוש סיבשחמ ןיב םיצבק לש הרבעה
 ישיאה בשחמב הנכת ,([1': 61ו6חז) 7 תוקל תועצמאב הדרוהל סינתינ
 .טנרטניאה ךרד 72 יתרש סע תרשקתמ רשא

 קרש ידכ ,(ק05פושסוי-קויסו60ו66) תואמסיס יייע סינגומ סיבר דע יתרש
 ןגומה תרשל רבחתהל ןויסינ תעב .םהילא השיג היהת סישרומ סישמתשמל
 .המסיסו שמתשמ סש ןיזהל שמתשמה שקבתמ ,תואמסיס יייע

 םינוכמ םה) המסיסו שמתשמ םש ללכ סישרוד סניא םיבר 1? יתרש ,סלוא
 סנכיהל סכל תורשפאמה תוארוה סיגיצמ סהש וא ,םיימינונא 7? יתרש
 .חרואכ

 זץדקץ תובותכ

 יייע דק תרש לא רבחתהל ןתינ ,תרש לש רחא גוס לכ סע הדובעב ומכ
 יייע םידרפומה םיעטקמ סיבכרומ 275 יתרש לש תובותכ .ותבותכ תדלקה
 תובותכ - דימת אל ךא - תובורק סיתיעל .ץ/60 תובותכ ומכ שממ ,תודוקנ
 :[ךיק יתרש לש תובותכ ןה ולא ,המגודל .₪ק-ב תוליחתמ הלא
 1 .חב16705011.601ב

 .כ חס .ססזוה

 יצבוקש ומכ שממ ,/1ק-ה תרש ךותב תויקיתב סינסחואמ הדרוהל סיצבק
 עיבצהל היושע /72-ה תבותכ .\/סט יתרש ךותב תויקיתב סינטחואמ סט
 :תבותכה ,המגודל .הייקית וא בוק לא תורישי

 . כ .תרסק .סס תר/58 ל

 מ םסשב הייקיתב ןסחואמ רשא ,006.0אא ומשש בוק לא תורישי העיבצמ
 .ןכ.חוסק.ססתו תרשב

 ןולח .ישיאה בשחמב הליגר הייקית לכ ומכ קוידב תיארנ דע לש הייקית
 הנשמ-תויקיתו ,םילמסכ םיעיפומ םיצבק ,הייקית ןולח ומכ הארנ ןפדפדה
 הז ןולחב םיצבקו תויקית רוגסלו חותפל ןתינ .הייקית למס סע תועיפומ
 .ישיאה בשחמב תויקיתו םיצבק ומכ שממ

 ה



 ילארשיה טנרטניאה ךירדמ - זופת

 ןפדפדה תועצמאב [1? ץבוק תדרוה

 ןתינ ,1661 אק!סזסז-ו 116150806 1צ81840סז סיצופנה סינפדפדה תועצמאב

 יפכ שממ ,תבותכה תביתב ותבותכ לש הדלקה יייע דק יתרשל רבחתהל

 הליחתמ רשא ,\/65 ףד לש תבותכ תמועל .\/60 יפד לש תובותכ סיניזמש

 תדע תבותכ ,(םינפדפדה בורב הז קלח דילקהל הבוח ןיא סא סג) 160://-ב

 :תובותכה ,המגודל .תרשה תבותכ תא ףיסוהל שי ןכמ רחאלו 8ק://-ב הללחתמ

 תכ://ק .תרוסז05011.ססתה

 תכ://8ק .תגסק .ססתה

 .וק://ק .תרסכ 60/5

 תרש תבותכ תדלקה יייע וא האלמה ותבותכ תדלקה יייע צבוק דירוהל ןתינ

 .בוקה רותיאל דע תויקיתה ךותב ףודפדו :12-ה

 תידועיי ץדק תנכתב שוסיש

 .טלחהב תוקפסמ \/65-ה ןפדפד לש /12-ה תולוכי ,םישנאה בור רובעב

 ןתינ ,תדש תועצמאב .תונווגמ תורטמל שמשמ /77-ש תעדל סכילע ,םלוא

 ,םתוא דירוהל ולכוי םירחאש ךכ 12 תרש לא סיצבק (תולעהל) חולשל

 המכ דירוהל לשמל - האלעהה וא הדרוהה ןפוא לע תרכינ הדימב טולשלו

 תנכתב שומיש ללכ ךרדב תובייחמ ולא תומדקתמ תולוכי .תינמז-וב סיצבק

 .\/60 ופדפדב סוקמב תידועיי דק

 רבודמ סלוא ,תונבומ ע17 תונכת שי שוטניקמלו ל/וחסש %1/95/98-ל

 .תונוש תודוקפ לש דומיל תובייחמה ,ידמל תונשוימ תונכתב

 ןפדפד לש תוטשפה תא תבלשמ רשא ,הטושפ 17 תנכתב שמתשהל יאדכ
 תשרהמ הלאכ תונכת דירוה רתאל ןתינ .ץד'ק< לש תואלמה תולוכיה סע \\/סט

 .(טעווא .גססוש5.00.1]) דטססששפ רתאב 17777 תוירוגטקב ןויע תועצמאב

 ,\/פ דק איה \/ות6סש/8-ב שומישל רתויב תוירלופופה :17-ה תונכתמ תחא

 77ךת איה תרחא הנכת .ואשו.ןקפושווסה.ססתו רתאב אוצמל ןתינ התוא

 .\עועוע ./1818.חתג תבותכהמ הדרוהל תנתינש תישפוח הנכת ,(0ס תג

 סקס תועצונאב טנרטניאב טוטיש

 ,שומישל הלקל טנרטניאה תא ךופהל ןושארה יתימאה ןויסינה היה 006

 וירחא רצק ןמז העיפוה רשא ,(/69-ה רשאמ בוט תוחפ ךא - דבע אוהו

 .םישמתשמה רוביצ לש ובל תא השבכו

 טקדניאב טוטיש יייע ןווקמ עדימל עיגהל ןתינש ןויערה גצוה (00ק06ז-ב

 לכב 020026 לתרשב ןסחואמש עדימה לכל עיגהל ןתינ .םיטירפ לש ןגרואמ

 סירושיקו סיטירפת לע הציחל יייע (תואטיסרבינואו םייגלוקב סבור) סלועה

 .(20006180806-ב
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 (0נסק6ז תועצמאב וילא תשגל ןתינש ןווקמה עדימה לכ ,/17 יתרשל המודב

 תיללכ הייקיתב םיליחתמ ללכ ךרדב .סקדניא וא סיניינע ןכות ומכ ןגרואמ

 העיפומ ,המישרב טירפ לע סיצחול רשאכ .היכרריהב הנוילעה המרב דואמ

 םיטירפת לע ץוחלל םיכישממ .תויורשפא לש רתוי תטרופמ המישר

 .םיוסמ ךמסמ ללכ ךרדב - הרטמל עיגמ התאש דע רתויו רתוי סיטרופמ

 ללוכ - סבור ,ת1'ק תונכתכ סג שמשל םסילוכי \/69-ה ינפדפד בורש יפכ שממ

 שמשל סילוכי - 1ח(6ת61 אק|סזסז-ו 146050406 [צ8188זסז לש תואסריגה לכ

 .תדחוימ הנכתל סיקוקז סכניא ,ןכל .0000ת6ז תונכתכ סג

 תבותכ .תבותכה תביתב 020020: תבותכ דילקהל שי ,שחנל ןתינש יפכ

 .תרש תבותכ הירחאלו 80ק067:// תיללחתב הליחתמ 0

 עימקהמ חקלנ 0006 סשה ,השעמל .הטוסנימ תטיסרבינואב חתופ 006
 יוניככ םסג שמשמו ,ןטק ססרכמ אוה 007160 הטוסנימ תטיסרבינוא לש
 וז הטיסרבינוא לש (00ק6ז תרש .(הדובעה תא ךליבשב השועש חילשל

 שופיחל הבוט קוניז תדוקנ אוה (יינאוסזמסז 0006 הביחב םיתיעל הנוכמה)
 < .000קת6ז-ב סינוש יכמסמ רחא

 תועצמנאב םיקחורו םיבשחמב שופסיש

 דו

 סג ןוכנ רבדה .רחא \/65 תרש לכב שומישל המוד דחא \/6ט תרשב שומישה
 גרוח ,תאז תמועל ,161ת6 .(000ק1ז לתרשו ןויד תוצובק יתרש ,/17 יתרש יבגל
 - טנרטניאב סירחא סיבשחמל רבחתהל ןתינ ,86]16  תועצמאב .הז ללכמ
 וליאכ סהב שמתשהלו - (ץשו0/6 ססווועואושמ) םיקחורמ סיבשחמ םינוכמה

 .בשחמ ותואל תורישי רבוחמה ףוסמב רבודמ

 ד6!וו6( תודוסי

 סירקבמ .היירפסה גולטק תא הליכמה תבשחוממ תכרעמ שי תובר תוירפסב
 םיישיא םיבשחמ וא םיפוסמ ךרד וז תכרעמב שמתשהל סילוכי היירפסב

 ךומתתש ךכ תכרעמה תא הננכת היירפסה סא .היירפסה יבחרב םימקוממה
 תנמ לע טנרטניאה רוביחב שמתשהל ןתינ 16186 תועצמאב קוחרמ השיגב

 .סלועה לש ינשה ודיצב אצמנש בשחמ ןכותב ןייעל

 סיטירפתב שומישל ,תורבחתהל םינוש םיכילה שי ולא סיבשתממ דחא לכל

 קלחה איה 161מ6( תועצמאב קחורמ בשחמ לא תורבחתהה ,השעמל .המודכו
 רגתאמה קלחה סה ולש לועפתה ןפוא חונעפו בשחמל הסינכ רושיא .לקה
 .רתוי

 תוארוה אוצמל ןתינ ללכ ךרדב ,\/60 ףד ךותמ 1616 רושיקל סישגינ רשאכ

 םש סהמ רוביחה ןמזב תועידומ 16186 תוכרעממ קלח .רושיקה דצל הסינכ

 .םיחרוא רובעב המסיסהו שמתשמה

| 
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 דס!וו6( תנכת

 ,לצמה הברמל .תידועיי הנכתל םיקוקז סתא ,86[]16-ב שמתשהל ידכ

 עדוי ןפדפדה ,ןכ ומכ .הלאכש תונכת שי שוטניקמבו \/1ם60/8 %71/95/98-ב

 ליבומה רושיק לע סיצחול רשאכ ,תועייסמ תונכתכ ,ולא תונכת חותפל דציכ

 .ד6]ח6 תרש לא

 ו וי ו



 ם קירה ישא בש יב היל "שקמה לטיב ין ק שמ קס טא₪
 '|. "ו": 2 2% ה 0 ₪ ן ב , ₪ ₪ ש -

 ראוד סלוא ,טנרטניאב רתויב תירלופופה תוליעפה איה \%65-ב השילג

 הריהמ הטיש וז .רתויב ץופנהו ישומישה ילכה הארנכ לככ אוה ינורטקלא

 טושפ סיתיעלו סקפ רשאמ שומישל רתוי החונ ,ליגר ראוד רשאמ הברהב

 .הנהמ

 ינורטקלא ראוד תובותכ

 ול סיקוקזש דיחיה עדימה ,והשימל ינורטקלא ראוד חולשל סיניינועמ רשאכ

 דימת איה :ינורטקלא ראוד תבותכ תוהזל לק .סדא ותוא לש ותבותכ אוה

 יכ םכל רשאי ףוטח טבמ ,המגודל .העצמאב (6) למסה תא הליכמ

 .88תרתר11500810.00תב
 המ לכ ,ינורטקלאה ראודה תובותכ בורב .ינורטקלא ראוד תבותכ איה

 קפס ,הרבח לש (40תו81מ תאתוש) סוחתה תבותכ אוה 6) ןמיסל ןימימ עיפומש

 םש אוה 6) ןמיסל לאמשמש קלחה .רחא ןוגרא וא ימדקא דסומ ,תוריש

 ללכ ךרדב) הז ןוגראמ ראוד יתוריש לבקמ רשא סיוסמ סדא לש שמתשמה
 ,המגודל .(טנרטניאל סירבחתמ ותועצמאבש שמתשמ סש ותואב רבודמ

 : תובותכה

 .5811ש6056ת00.00ז1

 .ור6600000.601(1

 .\/[8ח880 01 581080080ת60.00ת1

 לש תוחוקל וא הרבח התואב סידבוע רשא םינוש םישנא השולשל תוכייש

 ,רמולכ ;(9ו) ייביי איה 6 למסה תועמשמ .(06חס0 ומשש) תוריש קפס ותוא

 .(26מ00-ב 5811עק לש תבותכה איה 5811776086ת00.00ח] תבותכה

 ראודה תנכתב תורדגה תעיבק
 ינורטקלאה

 [1חו6חו61 :ןוגכ הנכת תוליבח .תונושו תובר ינורטקלא ראוד תונכת תומייק
 םכילעו - ינורטקלא ראוד תנכת תוללוכ 14609086 (-סמנתוונת0(108ז-) 381067

 תורשפאב הריחב .ןקתות ראודה תנכת סגש הליבחה תנקתה תעב גואדל
 .ןקתות ינורטקלאה ראודה תנכת סגש החיטבמ (9ג1) האלמ הנקתה

 ₪ שש. -- ו
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 : תונוכמ ינורטקלאה ראודה תונכת ,תולודגה הנכתה תוליבחב

 ךותמ 165560867 תא תותפל ןתינ .]ןצ6ו50800 (>סתנמנטת10810-ב (10380ם80: +

 הריתבו 6סתותוטחוס80ז טירפת לע הציחל יייע אגטופאוסז ןפדפדה

 .1/16550ם80ז תורשפאב

 סטווססא ₪אקז655 תא תותפל ןתינ .1ם00116( 2אק1סת6-ב 02₪0600% 12807058 +

 לגרסב אגו! ןצחלה לע הציחל יייע 1םזסתנ6( 2אק1סעסז ןפדפדה ךותמ

 .עיפומש טירפתה ךותמ 3688 א81[1] תורשפאב הריחבו םילכה

 רתאהמ וזכ הנכת דירוהל ולכות ,ינורטקלא ראוד תנכת ןיידע סכל ןיא סא
 .ואתא .חג6סט/8.00.1] תבותכב ,1'גססופ

 ינורטקלאה ראודה תונכתמ תחא 0 סשב הנכת דירוהל למומ

 08 ו סשב סניח הסריגב תעצומ וז הנכת .רתויב תוירלופופה

 רתאב סיפסונ סיטרפ אורקל ןתינ .(5ט60:8 270 סשב תירחסמ הסריגבו

 .וערעא .60018.601

 ינורטקלא ראוד תורדגה תעיבק

 תונוש תורדגה עובקל שי ,ינורטקלאה ראודה תנכת תא םסתנקתהש רחאל

 הרדס וא) חיש-וד תבית שי ינורטקלאה ראודה תונכת לכל .הב שמתשהל ידכ

 :ולא תיש-וד תוביתל עיגהל תנמ לע .הרדגה יכרוצל (הלאכ תובית לש

 קוס(6ז6ח06 תורשפאב ורחבו 26% טירפתה לע וצחל ,56900(6\1 (10580ח00ז-ב +

 ונמס ,לאמשמ תוירוגטקה תמישרב .עע6665065 הביתה תא חותפל תנמ לע

 העיפומ ,וז הירוגטקל תחתמש בל ומיש .א11 6 1צסשפשזסטקפ הירוגטקה תא

 ןא/[ג11-ו 16608 תוירוגטקה תא וז רחא וזב ונמס .הנשמ תוירוגטק לש המישר

 .ולא תוירוגטקמ תחא לכ רובעב ןימימ םיטרפה תא ואלמו 56%

 ףשאב תומיאתמה חיש-ודה תובית תא ואלמ ,0₪600% ₪אקז685-ב +
 סתעבקש ילבמ 0וו!ס0% ₪אקז9 תא סיחתופ סתא סא .טנרטנלאל רוביחה
 תא םכממ שקביו תיטמוטוא לעפוי רוביחה ףשא ,ןיידע היתורדגה תא
 .םישורדה םיטרפה

 ,(סהמ קלח וא) סיאבה סיטרפה סישרדנ ינורטקלאה ראודה תונכת בורב
 : תורישה קפס לצא גישהל ןתינ סתואש

 .(הז טרפ אלמל תנמ לע תורישה קפסל קוקו ךניא ,ןוכנ) אלמה ךמש +

 םיקלחה ינש תא ןייצל שקבתת סיתיעל .האלמה ינורטקלאה ראודה תבותכ +

 לש לאמש דצמ עיפומה שמתשמה סש) :ו6לו0א6 :דרפנב תבותכה לש

 .(6) ןמיסה לש ןימי דצמ עיפומה סוחתה סש) 00ו6-) (60 ןמיסה

 וא סווופסומק זמשז] 56יעש) תורישה קפס לש אצויה ראודה תרש תבותכ +

 .(5אךק

 2 ו ו
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 וא תוססמוקמ זמשו] 56 תורישה קפס לש סנכנה ראודה תרש תובותכ +
 ראודה תרש תבותכל ההז וז תבותכ ,(דימת אל ךא) סיתיעל .((023 תרש
 .אצויה

 תונכת בור .(תורבחתהה תמסיסל ההו ללכ ךרדב) ראוד תאירקל המסיסה +
 רומשל וא) תורדגהב המסיסה תא ןיזהל ךל תורשפאמ ינורטקלאה ראודה
 ךכ ,(הנושארה ראודה תפילש סע תחא םעפ התוא תדלקהש רחאל התוא
 .ראוד ףלוש התאש סעפ לכב התוא דילקהל ךילע היהי אלש

 ינורטקלאה ראודה תנכתב תואצמתה

 .תויקית המכל תועדוהה תא תוקלחמ וטו!ססא 5א1055-) 146150800 055

 תויקיתה .םיוסמ גוסל תוכיישה תועדוה לש המישר העיפומ הייקית לכב

 :ןה תוירקיעה

 .ולבקתהש תועדוהה תועיפומ הבש ,סנכנה ראודה תבית :[תפ0א +

 .(₪165509086ז-ב 1)ח86ה1 16554865 הנוכמ) אצויה ראודה תבית :00%(0₪ +

 .ןיידע םסתחלש אל ךא סתרביתש תועדוה תועיפומ וז הייקיתב

 .דועית סשל ,םתחלשש העדוה לכמ קתוע רמשנ וז הייקיתב :506 +

 תקחמש תועדוה תועיפומ וז הייקיתב .(/16550ת86ז-ב 1188 הנוכמ) :6 +

 .תורחא תויקיתמ

 : תודרפנ תומישמ יתשב תולפטמ 146150426 /(6556ת80ז-) (2ט100א 8

 תויקית לע ףסונ ,שי ןהמ תחא לכב ,ןכל .ןויד תוצובקו ינורטקלא ראוד

 סיעצבמ סתאש ינפל .ןויד תוצובק רובעב תויקית סג ,ינורטקלאה ראודה

 ראוד לש הייקיתב םיאצמנ סתאש ואדו ,ינורטקלא ראודל הרושקה תוליעפ

 .ןויד תוצובק לש הייקיתב אלו ינורטקלא

 הייקיתה סש לע וצחל ,תונכתהמ תחא לכב תויקית ןיב רובעל תנמ לע
 .לאמשמש תינולחב

 העדוה תגצה

 וז הייקיתב תורומשה תועדוהה תמישר ,הייקית לע םיצחול סתא רשאכ

 תחאב ושמתשה ,המישרה ךותמ העדוה גיצהל תנמ לע .םכינפל העיפומ

 םגו 14680806 1/6550220:-ב סג תולעופ םיכרדה יתש) תואבה סיכרדהמ

 :(0ו0000% 3א01058-ב

 הגוצתה תינולחב התוא הגיצמ המישרב העדוהה לע תדדוב הציחל +
 .המידקמה

 .דרפנ העדוה ןולחב התוא הגיצמ המישרב העדוהה לע הלופכ הציחל +

 סירקוס סתא וב בצמל המיאתמ המידקמה הגוצתה תינולח ,יללכ ןפואב

 .העדוהל העדוהמ תוריהמב רובעל סיניינועמו ,הרצקב תועדוה
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 התחילשו העדוה רוביח

 סתא וילא סדאה לש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא סכידיב שיש עגרב

 .ףסונ רבדל סיקוקז סכניא ,העדוה חולשל סיצור

 העדוהה תביתכ

 דואמ המודה ןולחב העדוה םירבחמ סתא ,ינורטקלאה ראודה תונכת בורב
 סיטרפ יולימל ספוט עיפומ ןולחה שארב .םילילמת דבעמ תנכת לש ןולחל

 תרתוכ תא םיביכרמ ולא םיטרפ) העדוהה אשונו ןעמנה תבותכ ןוגכ סינוש

 המצע העדוהה תא דילקהל שי הז ספוטל תחתמ .6ו1655886 16806ז - /7)הה
 .(01055886 000 - העדה ףוג הנוכמ הז קלח) ךכל דעוימה יזכרמה ןולחב

 העדוה תחילש

 ףוג תאו (העדוהה אשונו ןעמנה תבותכ) העדוהה תרתוכ תא סתאלימש רחאל

 בורב תאז עצבל ידכ .הכרדל העדוהה תא חולשל םילוכי סתא ,העדוהה
 .העדוהה רוביח ןולח לש םילכה לגרסב 56ח60 ןצחלה לע ץוחלל שי ,תונכתה

 םא .86מ06 לע הציחלה עגרב טנרטניאל תורישי תחלשנ העדוהה ,םיתיעל
 היושע סכלש ינורטקלאה ראודה תנכת ,הציחלה עגרב סירבוחמ סכניא
 .תעכ רבחתהל סכל עיצהל

 הייקיתל העדוהה תרבעומ ,86ח6 לע סיצחול םתא רשאכ ,תומיוסמ תונכתב

 סילוכי סתא ,50ח6 לע םתצחלש רחאל .((1ת56ח1 1/10588865 וא) (0ט(טסא
 .תועדוה סש שי םאה קודבל ידכ וז הייקית לע צוחלל

 :ןתוא תולשל שי ךכ ,החילשל תוניתממ םתבתכש תועדוה סא

 וא) 56מ0/800ש ןצחלה לע וצחלו טנרטניאל ורבחתה ,0ט00%!6 2אקז655-ב +
 .סטוטסא הייקיתבש תועדוהה לכ תא חולשל תנמ לע 6

 לע 06 158 ןצחלה לע וצחלו טנרטניאל ורבחתה ,1צ6180806 /[0556ח86-ב +
 .זח56ח+ 1/1554865 הילקיתבש תועדוהה לכ תא חולשל תנמ

 .רבחתהל סכל עיצת הנכתה ,הציתלה תעב סירבותמ סכניא םא +

 תועדוה תלבק

 קפס לש ראודה תרש לא העיגמ העדוהה ,העדוה םכל חלוש והשימ רשאכ

 רמולכ) התוא ףולשל סירחוב םתאש דע סש הניתממו ,םכלש תורישה

 תא ףולשל תנמ לע .(םכלש בשחמה לא תורישה קפס לש תרשהמ הריבעהל |

 : םכל תוניתממה תועדוהה |

 .םילכה לגרסב 06 55 ןצחלה לע וצחל ,א6130206 \10550ח007-ב +

 .םילכה לגרסב 56ת0/860צ ןצחלה לע וצחל ,02₪0100% ₪א01685-ב + ן
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 .רבחתהל סכל עיצת הנכתה ,הציחלה תעב סירבוחמ םכניא םא

 ועיגה סאה תקדובו תורישה קפס סע רשק תרצוי ינורטקלאה ראודה תנכת

 אס ם6ש" העדוהה עיפות ,תושדח תועדוה ןיא סא .םכרובעב תועדוה
 ,תושדח תועדוה שי סא .ןולחה תיתחתב בצמה תרושב '316558868 סת 5667
 אורקל ולכות סש ,[םטסא הייקיתב ורמשייו סכלש בשחמה לא ורבעוי וה

 .(וקתנתתש רחאל סג) רתוי רחואמ ןתוא

 .תושגדומ ןהשכ המישרב תועיפומ םתארק אלש תועדוה ,תונכתה בורב

 תרבעהו העדוהל הבושת תחילש
 ףסונ םדאל העדוהה

 תועדוה תריציל תוחונ סיכרד יתש תוקפסמ ינורטקלאה ראודה תונכת בור

 העדוה תרבעהו (י6ק/ע) הבושת תחילש :ולבקתהש תועדוה סיסב לע תושדח
 .([סורשםו'6)

 העדוהה תא חתותפל סכילע ,העדוה ריבעהל וא הבושת חולשל תנמ לע
 ןצחלה לע ץוחלל ןתינ ,העדוהה ןולח לש םסילכה לגרסב .םתלביקש תירוקמה

 : תואבה תולועפל סימיאתמה טירפתה תורשפא וא

 .תירוקמה העדוהה תא תלשש סדאל הבושת תעדוה רצוי .6סוץ +

 ,תירוקמה העדוהה תא חלשש סדאל הבושת תעדוה רצוי .86ס1ץ 41 +

 .תירוקמה העדוהה לש סינעמנה תמישרב עיפוהש ףסונ סדא לכלו

 העדוהה לש טסקטה לכ תא הליכמה השדח העדוה רצוי .ע0תוגז6 +

 .םיפסונ םסישנא לא ותוא חולשל ולכותש תנמ לע ,תירוקמה

 אלמ טוטיצ עיפו* העדוהה ףוגב .שדח העדוה ןולח םכינפל עיפוי הרקמ לכב
 .תירוקמה העדוהה לש

 איהש) ןעמנה תבותכ תיטמוטוא עיפות 10 הרושב ,הבושת תעדוהב רבודמ סא

 סק1ע תורשפאב סתרתב סא .(תירוקמה העדוהה תא תלשש סדאה תבותכ

 עיפוי אשונה תרושב .סיפסונה סינעמנה תובותכ םג 16 הרושב ועיפוי ,|]
 ךכ לע דיעהל ידכ) 86: תיליחתה וינפלשכ ,תירוקמה העדוהה לש אשונה

 תא אלמל אוה תושעל סכילעש לכ ,ןכל .(תמיוסמ העדוהל הבושתב רבודמש

 .56ח6 לע ץוחללו ,ךרוצה יפ-לע סיטוטיצה תא ךורעל ,ומצע העדוהה טסקט

 ידכ הקיר 10 הרושה ,ףסונ סדאל םיריבעמ סתאש העדוהב רבודמ סא
 סילוכי סתא ,העדוה לכב ומכ) יוצרה ןעמנה תבותכ תא דילקהל סכל רשפאל

 עיפוי אשונה תרושב .(דחא סדאמ רתוי לא תרבעומה העדוהה תא חולשל

 ,(יסתאגז6 לש רוציק) ת/: תיליחתה וינפלשכ ,תירוקמה העדוהה לש אשונה

 סכילעש לכ .םכילא רוקמב החלשנש העדוהב רבודמש ךכ לע דיעהל ידכ

 ,ומצע העדוהה טסקט תא אלמל ,ןעמנה תבותכ תא דילקהל אוה תושעל

 .566 לע ץוחללו ,ךרוצה יפ-לע םיטוטיצה תא ךורעל

3 
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 תובותכ סקנפב שומיש

 תא רומשל סוקמב .סישנא לש העובק הצובקל ראוד סיחלוש סישנאה בור

 ,שדחמ סעפ לכ תובותכה תא דילקהלו ריינ תוסיפ לע ולא סישנא תובותכ

 שומיש סשל ,הנכתה לש תובותכה סקנפב תובותכה תא רומשל רתוי חונ

 .ךרוצה תעשב לקו ריהמ

 סיכירצ סכניא ,תובותכה סקנפב והשלכ סדא לש ויטרפ תא סתרמשש רחאל
 סש תא רוחבל ולכות ,תאז סוקמב .ותבותכ תא (רוכזל וליפא וא) דילקהל

 סא .תבותכה תא סכרובעב אלמת הנכתהו ,תובותכה סקנפ ךותמ סדאה

 העדוההו ,10 הרושב הו יוניכ ודילקתש קיפסמ ,סיוסמ סדאל יוניכ םתרדגה

 .הז םדאל חלשית

| - 



 19 קרש

 תצופת תפישרל תופרשצה

 ויד תו

 .םישנא לש הצובק סע סינויד תכירע םירשפאמה סילכ ינש טנרטניאב סימייק

 גוסה תרגסמב .תרחא הנכת תועצמאב םסינוידה תא להנמ ולא םילכמ דחא לכ
 תועדוהב ןוידה תא ארוק ףתתשמה ,(וגו!ופַפ 18 הצופת תמישר ,ןושארה
 תועדוה תחילש יייע ןוידל םורתל ותורשפאבו ,תולבקתמה ינורטקלא ראוד

 ףלוש ,(םסש/פפזסוגקפ) )ן?7 תוצוצק ,ינשה גוסה תרגסמב .ולשמ ינורטקלא ראוד

 תא וב ביצהל לוכי אוהו ,ןויד תוצובק תרשב תומקוממש תועדוה שמתשמה
 .ויתובוגת

 ןכו ,םינוש םיאשונב עדימ ףוסאל תניוצמ ךרד איה טנרטניאב םינויד תכירע
 .סכלשל סימוד ןיינע ימוחת ילעב סירחא סישנא סע (חכוותהלו) רשקתל

 לבקל רתויב הבוטה ךרדה ילוא ןהש הדבועה דבלמ) הצופת תומישרב ןורתיה
 ראוד חולשמב רבודמ סצעבש אוה (סיוסמ אשונב ךמסומו קימעמ עדימ
 רתאל תישאר סכילע הצופת תמישרב ףתתשהל ידכ .ותלבקו ינורטקלא

 יוצר ,ןכ ומכ .הילא םשריהלו ףתתשהל סיניינועמ ןתא ןהבש תמיוסמ המישר
 .ןיינע הב םתדביא סא הצובק תמישרמ שורפל דציכ תעדל

 הצופת תמישר רותיא

 תניינעמש המישר רותיא אוה הצופת תמישרב שומישב ןושארה דעצה

 ,םכתא ןיינעמש אשונב םיקסועש \/6ט יפדב סירקבמ סתא רשאכ .םכתא

 תא ןכו ,תויטנוולר הצופת תומישר לש םירוכזא ואצמת תובורק םיתיעל

 .סושיר סשל השורדה ינורטקלאה ראודה תבותכ

 אוצמל םישנאל עייסל ודעונש /60-ה יפדמ דחאב רקבל סג סילוכי םתא

 1,182( אוה הזכש חלצומ ףד .םתוא סיניינעמה סיאשונב הצופת תומישר

 .הצופת תומישר רותיאל שופיח ילכ ללוכ רשא ,(ואראו .11821.0010)

 תוארוה ללוכ) הצופת תומישר תאיצמל סיפסונ תומוקמ סימייק ,1.152( דבלמ
 :ןוגכ ,(ןהב שומישל

 יאחאש.ם60.60500%/ תבותכב לכל תוחותפה הצופתה תומישר תמישר +

 .1ת(0ת160/ קת
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 1גכ://ואתארא .סה08]18.ססומ/ץועו8מ/ תבותכב תומישרה תמישר +

 ..ם16105+-שז סו ק-56810] .םוג]

 עו ./8100.00ה/0סוקטוסז8 הח6 תבותכב 8200! לש ךירדמה +

 .1ח(ס ד 61/1ת9111:88//10166 5

 הצופת תונישרל הסשרה

 ינורטקלא ראוד תובותכ יתש תעדל םכילע ,הצופת תמישרב שמתשהל תנמ לע
 :תונוש

 תשמשמ וז תבותכ .המישרה תא סילהנמש הנכתה וא סדאה תבותכ +

 וא (לוהינ) ייתואתהפסתוסתש' תבותכ הנוכמו ,המישרמ השירפ וא סושירל

 .(סושיר) ייפטטפסתוקזוסה''

 התא הילא ינורטקלא-ראוד תבותכ איהש ,0186 8061659 המישרה תבותכ +

 הצור התאש ,המודכו תולאש ,תורעה :המישרה רובע תועדוה חלוש

 .המישרב סירבחה ראש לא תונפהל

 תעדוה סושירה תבותכ לא חולשל סכילע ,םשריהל סיניינועמ םתא רשאכ

 עורל .םושיר םשל השורדה הדוקפה תא הליכמה ,הטושפ ינורטקלא ראוד

 .המישרל המישרמ הנוש הדוקפה ,לזמה

 - ליעל וגצוהש תובותכב ואצמתש ולא ללוכ - הצופת תומישרל תוינפהה בור

 שיש הדוקפה תא ללכ ךרדב תוללוכ ולא תוארוה .סושיר תוארוה תוללוכ

 .(העדוהה ףוגב וא אשונה תרושב) התוא סקמל ןכיהו ,חולשל

 אלמל לולעש המ ,סויב תועדוה תורשע חולשל תויושע הצופת תומישר

 סא .תורחא תועדוה אוצמל סכילע תושקהלו ךלש ראודה תבית תא תוריהמב

 סתא ,([ושווחש) ןמלס תורשפאב תכמות סכלש ינורטקלאה ראודה תנכת

 תמישרמ תועדוהה לכ תיטמוטוא ונסחואי סש תדרפנ הייקית תונבל סילוכי

 .תורחא תועדוהל היונפ ראשית [חטסא הייקיתהש ךכ ,הצופתה

 הצופת תונישרל תועדוה תחילש

 סיקפתסמ סיבר סישנא .הצופתה תומישרב סינוידב ףתתשהל סיבייח םכניא

 וא תורעה סיחלוש סניאו ,הצובקהמ סהילא תועיגמש תועדוהה תאירקב

 .תולאש

 סא .המישרה תבותכל העדוה וחלש ,ןוידב ףתתשהל סיניינועמ םתא סא

 הבושתה תורשפאב ושמתשה ,תמייק העדוהל הבוגת הווהמ םכלש העדוהה
 וללכו ,העדוהה לע תונעל תנמ לע ינורטקלאה ראודה תנכתב (46ק1ץ)
 םיסחייתמ םסתא סא תירוקמה העדוהה ךותמ סיבושח סיטוטיצ סכתבושתב
 .סהילא

 וו



 ילארשיה טנרטניאה ךירדמ - זופת

 ןויד תוצובק

 תובורק סיתיעל ,השעמל .םיאשונ לש ןווגמב ןה סג תוקסוע ןויד תוצובק

 לכו ,רישי רשק ןהיניב שי ;אשונ ותואב תוקסוע הצופת תמישרו ןויד תצובק

 תומישרל דוגינב ,םלוא .היינשל םג העיגמ ןהמ תחאל תחלשנש העדוה

 לכב .ןהילא עיגהל םיכירצ סתא - סכילא תועיגמ ןניא ןויד תוצובק ,הצופת

 תוצובק תנכת תועצמאב ןוידה תצובק לא רבחתהל סילוכי סתא ,וצרתש תע
 תועדוהה תא קר אורקלו תוינכדעה תועדוהה תמישרב לולגל ,םכלש ןוידה

 .סכתא תוניינעמה

 העדוהל הבושת תחילשו השדח העדוה רוביח ,העדוה תאירק לש תולועפה

 .ןויד תוצובק תנכתבו ינורטקלא ראוד תנכתב דואמ תומוד תמייק

 סישרומ סתא רשא ,ןויד תוצובק תרש לעפתמ סכלש טנרטניאה יתוריש קפס
 תועדוה תחילשו ןויד תוצובקמ תועדוה לש האירק סשל וילא רבחתהל

 טנרטניאב והשלכ ןויד תוצובק תרשל תוחלשנה תועדוהה .תוצובקל
 .ןוידה תוצובק יתרש ראש לכ לא - סיבוצק סינמזב - תיטמוטוא תוקתעומ
 - תומיוסמ תוצובק סיקחומ תורישה יקפסמ קלחש ןייצל שי ,תאז סע
 אל ידכ ,ןימב תורושקה תוצובקה לכ תא ריסהל סיטילחמ סה ,המגודל

 ןויד תוצובק קר רמוש תורישה קפס סיתיעל .םהיתוחוקלב עוגפל
 תוצובקה יפלא תורשע לכ תא סוקמב ,רומשל ונממ ושקיב ויתוחוקלש

 ,תודחוימ תוימוקמ תוצובק ליכמ ןויד תוצובק תרש סיתיעלו .תומייקה
 דחאל סירבוחמ סתא סא ,םלוא .סירחא ןויד תוצובק יתרשב תומייק ןניאש
 .ןויד תוצובק רחבממ ונהתש חינהל ריבס ,םילודגה תורישה יקפסמ

 לכ חותפל סכתורשפאב ,והשלכ ןויד תוצובק תרשל סירבחתמ סתאשכ

 הזיאל בושח הז ןיאו ,הילא החלשנש תינכדע העדוה לכ אורקלו ןויד תצובק

 ליכהל לוכי קרוי וינב ןויד תוצובק תרש ןכל .רוקמב העדוהה החלשנ תרש

 .לארשיו ודוה ,הילגנא ,הדנקב סישנאמ תועדוה

 תא עובקל סכילע ,ןנכות תא גיצהלו ןויד תוצובק חותפל ולכותש ינפל

 ןוידה תוצובק תרש לא רשקתת איהש ךכ סכלש ןוידה תוצובק תנכת תורדגה
 ןוידה תוצובק לש האלמה המישרה תא דירוהל סכילע ןכמ רחאל .םיאתמה

 .תרשהמ

 ןוידה תוצובק תנכת לש תורדגהה תעיבק

 תאירקל תונוש תונכת תומייק ,טנרטניא תונכת לש סירחאה סיגוסל המודב

 התואב סישמתשמ סתא ,תולודגה טנרטניאה תוליבח יתשב .ןויד תוצובק
 ןא50806(6 /105850תק0: :ינורטקלא ראוד סע הדובעל תשמשמה הנכת

 תוצובק סע הדובע בצמל רובעל אוה תושעל םכילעש לכ .(0201100% אקז088-)

 .ןויד

 לע וצחל ,ולא תונכתמ תחא לכב ןויד תוצובק סע הדובע בצמל רובעל תנמ לע

 תרשב הריחבש בל ומיש .תויקיתה תמישר תיתחתב ןוידה תוצובק תרש סש
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 תעכש ךכ ,טירפתה תויורשפא תאו סילכה ילגרס תא הנשמ ןוידה תוצובק
 .ינורטקלא ראוד סע אלו ןויד תוצובק םע הדובעל תויורשפא תוגצומ

 םיטרפה םיניזמ סתא ובש הרדגה ךילהת שי ןוידה תוצובק תונכת לכל
 עדימה טירפ .תורישה קפס לש ןוידה תוצובק תרש סע תרושקתל סישורדה

 תורישה קפס לש ןוידה תוצובק תרש תבותכ אוה דימת אלמל סכילעש
 תליבחמ קלח הניא סישמתשמ סתא הבש ןוידה תוצובק תנכת סא .םכלש
 סכילע ,(ינורטקלאה ראודה תנכתמ עדימ קיתעהל הלוכי הניא ןכלו) תונכת

 .אלמה םכמש תאו סכלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא סג קפסל

 : תושורדה תורדגהה תא עובקל תנמ לע

 תנמ לע קז0(6ז0ם005 רחבו ₪61( טירפת לע ץחל ,1א6156806 \105502007-ב +

 א81] רחב ,תוירוגטקה תמישרב .קז66162068 תיש-ודה תבית תא חותפל

 תא אלמו אסופפזסטק 50/68 הנשמה תיירוגטק לע ץחל .8 אס 58

 .ןימי דצמ תורדגהה

 רוביחה ףשא תועצמאב םיטרפה תא אלממ התא ,0600%)0 ₪אקז066-ב +

 ילבמ 0טו!ססא 0אקז655-ב ןוידה תוצובק תייקית לע צחלת סא .טנרטניאל

 לעפוי טנרטניאל רוביחה ףשא ,תרשה תורדגה תא ןכל סדוק תעבקש

 : .םישורדה סיטרפה תא אלמל ךל רשפאיו תיטמוטוא

 ןוידה תוצובק תונישר תדרוה

 ןוידה תוצובק תנכתש ךכ ,תושורדה תורדגהה תא עובקל סתמייסש רחאל
 לש האלמה המישרה תא דירוהל םכילע ,תרשל רבחתהל תלגוסמ סכלש

 ללוכ) תומיוסמ תונכתב .תוקד המכ ךרואש ךילהת ,תרשהמ ןוידה תוצובק

 הנכתה תא םיליעפמ סתא סא ,(0ט!ססא אקז655-) 146150806 055607

 העדוה הגיצמ הנכתה ,ןוידה תוצובק תמישר תא סלועמ סתדרוה אלו
 .תעכ תאז תושעל םכל העיצמה

 ,המישרה תא דירוהל התמזוימ סכל העיצמ הניא ןוידה תוצובק תנכת סא

 :סכמצעב תאז ועצב

 ןויד תוצובק סע הדובע בצמב אצמנ התאש אדו ,א60%6800 \10550ח80ז-ב +

 טירפת לע הציחתל וא ןוידה תוצובק תרש לש ומש לע הציחל יייע

 טירפתה לע חל ,תעכ .ןצטאפפזסטקפ תורשפאב הריחבו (0תותט

 תדרוה ,העיפומש חיש-ודה תביתב .5טטפס06 הדוקפב רחבו 6

 הליחתמ הניא הדרוהה סא .תיטמוטוא ליחתהל הרומא תוצובקה

 .61705ם 1.18( ןצחלה לע \תל ,תיטמוטוא

 לע ןכמ רחאלו ןוידה תוצובק תרש סש לע חל ,0₪600% ₪אקז08-ב +

 .1א656 1.18 לע תל ,העיפומש חיש-ודה תביתב .ןצ6ופפזסטקפ ןצתלה

 םור
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 ןהילא םושירו ןויד תוצובק תאיצומ

 תוצובק רתאל סילוכי סתא ,ךלש בשחמה לא הדרי תוצובקה תמישרש רחאל
 .ןהילא סשריהלו סכתא תוניינעמש

 .תקסוע איה ובש ןכותל רישי רשק שי הצובקה סשל ,ןויד תוצובק סע הדובעב
 רתויב ילאמשה קלחה .תוירוגטקו תומש לש תכרעמב תונגרואמ ןויד תוצובק
 לככ ;הצובקה תכייתשמ הילאש תיללכה הירוגטקה לע דיעמ סשה לש

 .רתויו רתוי תוטרופמ תוירוגטק תורדגומ ,םשב הנימי םימדקתמש

 תועשל תויוליעפב תונדה תוצובק הליכמ 265 תיללכה הירוגטקה ,המגודל

 הלוכי וז הירוגטק .סינעוצקמ אלו םיבבוח לש תיווזמ ,06010411008]) לאנפה

 .המודכו ןגסטפוספ ,81 ,ףססחה8 ןוגכ ,תובר הנשמ תוירוגטקל תקלוחמ תויהל
 :האבה תיטתופיהה הצובקה תא ליכהל היושע איה ,המגודל

 160.80018.088%6108]].ואסתנסה

 תומייק .םסישנ לסרודכ יקחשמב דקוממ ןוידהש ךכ לע עיבצמ הצובקה סש

 הצובק קר סלוא ,תובר הנשמ תוירוגטק סע ,ז66 הירוגטקב תוצובק יפלא

 תומש לש יללכה ןויערה והזו .ז60.5205.085%6/08][.שסתוסמ סשב תחא

 .ןויד תוצובק

 :ןויד תוצובקב תויללכה תוירוגטקהמ קלח הגיצמ האבה המישרה

 .תולבגמ דואמ טעמ סעו סינווגמ םיאשונב ,תויביטנרטלא תוצובק -

 .םיקסע יניינעב תועדומו סינויד - 2

 .םיבשחמ יניינעב תוקסועה ןויד תוצובק - ססתוק

+ 

+ 

 .סינוש ךוניח יאשונב תוצובק - א12 +

 .תונוש - ₪156 +

 .סיעדמב תוקסועה תוצובק - 01 +

 ןויד תצובקב תועדוה תאירק

 תועדוהה תאירק ,היוצר ןויד תצובקב תועדוהה תמישר תא סתגצהש רחאל
 .ינורטקלא ראוד תנכתב ינורטקלא ראוד תועדוה תאירקמ הנוש הניא

 לע תחא סעפ םיצחול סתא ,0100% קז685 רא 146150806 1/10550ת80ז-ב

 וא ,הגוצתה תינולחב העדוהה ףוג תא גיצהל תנמ לע המישרב העדוה תרתוכ

 הלוכ העדוהה תא גיצהל תנמ לע העדוהה סש לע הלופכ הציחל סיצחול

 .דרפנ ןולחב

 ןפואב המישרה ןוגרא אוה ןויד תוצובק תועדוה תאירקב בכרומה קלחה

 תא ןגראל סכל תורשפאמ ןוידה תוצובק תונכת בור .סכרובעב רתויב סיאתמה

 ךיראתה ,רבחמה ,אשונה לש יתיבפלא רדס יפ-לע : םיכרד לש ןווגמב תועדוהה
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 (כטו!ססא 1165500901 1%6/50806-ב תועדוהה תמישר ןוימל תויורשפאה) המודכו

 ךרדה .(/נטש טירפתב תואצמנ שוטניקמו \/ומ6ס5 תונכת בורו 8

 .!וזי6ס יפ-לע איה תועדוה ןגראל רתויב החתונה

 לש תרשרשו תירוקמ תחא העדוה רמולכ ,דחא החיש טוח אוה 4

 .(האלה ןכו תובושתל תובושתה ללוכ) וז העדוהל הבוגתב וחלשנש תובושת

 החישה ירחא בוקעל ולכות ,!11696 יפ-לע תועדוה םינייממ סתא רשאכ

 תובושתה לע ןכמ רחאלו תירוקמה העדוהה לע הציחל .רדוסמ ןפואב

 .ןוידדה חתפתה דציכ תוארל רשפאת העדוהל

 תובושתה ,(חז680 יפ-לע תוניוממ תועדוהה רשאכ ,ןוידה תוצובק תונכת בורב

 (+) סולפ ןמיס ,תאז םוקמב .המישרב תיטמוטוא תועיפומ ןניא העדוהל

 לע .וז העדוהל תובושת שיש ךכ לע דמלמו ,תירוקמה העדוהה דצל עיפומ

 ,סונימ ןמיסל ךופהי אוה .סולפה ןמיס לע וצחל ,תובושתה תא גיצהל תנמ

 .תירוקמה העדוהל תחתמ ועיפוי תובושתהו

 תועדוה לע הבושתו תועדוה רוביח

 יפכ קוידב ולבקתהש תועדוה לע םיבישמו תושדח תועדוה םירבחמ םתא

 תרתוכ אוה דיתיה לדבהה .ינורטקלאה ראודה תנכתב תאו סתישעש

 .סיוסמ סדא לא אלו הצובק לא תחלשנ העדוההש ןוויכמ ,העדוהה

 דובעל ליחתהל איה ןויד תצובקל תועצָוה תחילשל רתויב הלקה ךרדה

 (הבושת אל) השדח העדוה רבחל םיניינועמ סתא םא ,המגודל .ןוכנה סוקמב

 ,ןכמ רחאל .ןוידה תצובק תא וחתפ לכ תישאר ,ןויד תצובקל התוא חולשלו

 והז 1צ6150806 1/16556ח86ז-ב) השדח העדוה תחיתפל שמשמה ןצחלה לע וצחל

 .(צסוא 2051 ןצחלה והז (2ט0100% אקז658-ב ,ןצסש 188 ןצחלה

 ןצחלה לע וצחלו תירוקמה העדוהה תא וחתפ ,בישהל סיניינועמ סתא רשאכ

 תעדוה ןולח חתפנ םכינפל .העיפומ איה ובש ןולחב (6950086 וא) 6סוע

 הבושתה תעדוה אשונ םג .המיאתמה תבותכה רבכ העיפומ ובו ,הבושתה

 ;תירוקמה העדוהה אשונ וירחאלו 16 רוציקב ליחתמ אשונה) עיפומ רבכ

 .(תירוקמה העדוהל הבושתב רבודמש הצובקה ירבח ועדי והז ןפואב

 וחלש ,הבושתה תעדוה תא וא השדחה העדוהה תא רבחל סתמייסש רחאל

 .(0054 וא) 56מ06 טירפתה תדוקפ לע וא ןצחלה לע הציחל יייע העדוהה תא

 ןויד תוצובק לש תועדוה תאירק

 ןפדפדה תועצמאב

 שפחל ןתינ ובש ןויד תוצובק ךירדמ אוה (ששוש.8.0080]66) 8]126]צסופ

 רשא ,(/69-ל דחוימ ילכ אוה 8685]26 .%/69-ה ךרד ןויד תוצובקמ תועדוה

 ייהחיש תוצובקיי לש תכרעמ ןכו תוליגרה ןוידה תוצובק בור תא ללוכ

 | לס |
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 םתא רשאכ ,ןויד תוצובק תנכת םכל שי סא סג ,ןכל .81%6%5]26-ל תוידוחיל

 תוצובק תנכתב אלו ןפדפדב עיפות איה ,8%6]6ש5 ךותמ העדוה םיחתופ

 תגצה יייע ,ןפדפדה ךרד תועדוה חולשל סג םכל רשפאמ 8%6]26א8 .ןוידה

 ףד תא גיצמ אבה סישרתה .התוא חלושו העדוהה תא אלממ התא ובש ספוט

 : כ6ן88צ6שפ רתא לש החיתפה

 ן\בב כ 6]ב.6סחה - 1וסז05071 !חז6חה6ז אקו 6ז [- []א]
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 5 2 ו אש
 6% וכ | ₪0808ה 8 5086ה [=60085 +0 מ

 , 001055 [₪) תק איה 06:8 6070150-01850361658406/ 8

 ו 1 400 .7פכ טמא חגדוא0 ז 17,344 14004615 א 646 סוזס05 ₪
-7 

3006 / 5 
 | 40 0816 סו חח

 מטח 855:
 ל . חו 60760 8

) 
60 6 5 0 

20 
 וצו ש | ג 1 | ב

 דו תת

 תו י | | - 0:66, 06 1,
 ד

 תר וה 6 "1 2%564 05 < !כז 9020 פח 6תגח6 <
 ו ב 20 9 ךסט מה 54 ובו 2 ב 25 61 19 שה סו

 0 סה 2 84 60יהק הע 188 //50%6=0 15 טה 5 192
 0/0393 10 וע 048.0 904 6 13565 טק 156 5566 013 156%

 ופופ 8 מע וס טו"

 גנחע 4
 טפתחו=

 ה סריה ₪ [

 3]26 ןוידה תוצובק ךירדמ

 15 ד טי

3 

 תשרב םילבוקמה סוומינה יללכ

 .םכניינע איה ינורטקלא ראודב סיבורקה סכירבח ןיבו סכניב תרושקתה תרוצ
 ,ןויד תוצובקו הצופת תומישרל תועדוה חולשל סיליחתמ םתאש עגרב סלוא

 .םילבוקמה סומינה יללכ יפ-לע גוהנל סכילעו ,ירוביצ םורופב סיפתתשמ סתא

 םיללכה סיגצומ ןלהל .(%606ט686) טקיטנ הנוכמ טנרטניאב תוגהנתהה דוק
 ,סכתא רוצעי אל טנרטניא רטוש ףא ,סהיפ לע וגהנת אל םא .ולש םייסיסבה

 תועדוהל ופצ ,ןכ ומכ .הצובקהמ סכתא קלסל סייושע תומישר ילהנמ סלוא

 ןוידה תצובקב וא המישרב סירחא סירבח דצמ תוינפקות דע תוינצקוע
 .סילבוקמה סומינה יללכ לע ורבעתש הרקמב

 ,תוישיר תויתוא ןלוכש תועדוה בותכל סיגהונ סיבר םיליחתמ .קעצת לא +

 דצז5 5₪אד שא6פ 15 411) השגדה סשל תוישיר תויתואב שמתשהל וא

 שמתשה .הקעצל ליבקמ תשרב תוישיר תויתואב שומישה .(68

 .םירידנ םירקמל תוישירה תויתואה תא רומשו ,השגדה סשל הפשב

 רשאמ הצופת תמישרב רתוי ןבצעמ רבד ןיא .אשונהמ שולגת לא +

 ןיטולחל הרושק הניא ךלש העדוהה סא .אשונל תורושק ןניאש תועדוה

 .התוא חלשת לא ,הצובקה אשונל

 םירקבמש סישנא וא ,הצובקל םישדח םיפרטצמ .שחרתמה ירחא בוקע +

 ולביקו ולאשנ רבכש תולאש לואשל סיטונ ,תוקותר סיתיעל קר הב

 ו ב ו
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 ינפל .םיעובקה םיבתכתמה תא דואמ ןבצעמ הז םג .םימעפ תורשע הבושת

 ריכהלו תועדוה אורקל ןמז שדקה ,הצובקל תועדוה חולשל ליחתמ התאש

 40 .הזכ םייק םא =0)-ה תא ארק .הב םיפתתשמהו הצובקה יפוא תא

 תוצופנ תולאש לש המישר ליכמה בוק אוה (-16ף6ה11ע 45600 (2065110מ8)

 יייע .םימיוסמ 65 ףד וא ןויד תצובק ,הצופת תמישר רובעב תובושתו

 תא תוריהמב דומלל לוכי התא ,(קאפ תאו סיאטבמ) "40 לש האירק

 .תוישפיט תולאש לואשל אלו ,הצובקב סישנאה םיקלוחש עקרה עדימ

 .הבותכ העדוהב תוליעיב סזאקרס ריבעהל דואמ השק .םזאקרסמ ענמיה

 תושרפתמ סזאקרסב ובתכנ רשא תומזגומ תוזרכה תובורק סיתיעל

 .םיחוכיוו תונבה-רסוח ררועמש המ ,ןנושלכ

 :ךמצע תא לאש ,העדוה חלוש התאש ינפל .םיישיא םינוידמ ענמיה

 שיש תישיא העדוה וז ילוא וא ,הצובקה לכ תא ןיינעת וז העדוה םאה

 תא אוצמל לכות ,תישיא איה העדוהה סא .דבלב דחא סדאל חולשל

 תמישרב תטטוצמ העדוה לכ שארב עיפומה עדימב סדא ותוא תבותכ

 ילבמ וילא תורישי הלאשה וא הרעהה תא חולשלו ,ןויד תצובקו הצופת

 .הלוכ הצובקה תא דירטהל

 העדוהה תא טטצל בושח ,בישמ התא רשאכ .םיטוטיצב םיזגת לא

 טטצל ךרוצ ןיא ,ינש דצמ .סחייתמ התא המל ועדי םישנאש ידכ תירוקמה

 לש הרדסב רשאכ .םייחרכהה סיטוטיצה תא קר רומש ;העדוהה לכ תא

 תונב תועדוה לבקתהל תולולע ,םיטוטיצב צצקמ אל דחא ףא תובושת

 ךכ עדימ קיפסמ רתוה .השדח תחא הרוש קר ןהב שיש םידומע רפסמ

 .ראשה לכ תא דרוה סלוא ,רבודמ המ לע עדי ןוידב איקב אלש והשימש

 תוריהמה םשב .תויא תואיגשמ ענמיהו םיריהב םיחוסינ לע דפקה

 תקידב לע רתוול וא םירוציקב שמתשהל סיטונ םיבר םישנא ,תוליעיהו

 התאש תועדוהל דובכב סחייתה .התוא םיחלוש סהש נפל העדוהה

 ,ןוכנ .תויא תואיגש ןקתו ,םימלש םיטפשמו תומלש סילימ בותכ :חלוש

 סלוא ,לארשיב ונבור לש סאה תפש וז ןיא תילגנאב םינוידב רבודמשכ

 .תויא קדוב תללוכ המצע תא תדבכמש ינורטקלא ראוד תנכת לכ

 .וב שמתשה

 ;(88₪1ס) םיילפ הנוכמ הסועכו תינפקות העדוה .םלוע תומחלממ ענמיה

 בושח אל .הלאכש תוטהול תומחלמל רדרדתהל הייטנ שי תשרב סינוידל

 ,תישיא ףקתומ התא רשאכ .הוולש לע רומשל הסנ ,טהלתמ ןוידה המכ

 .הלאכ סינוידמ חיוורמ אל דחא ףא ,רבד לש ופוסב .ביגהל התפתת לא

 ירחא .הלשמ יפוא שי ןויד תצובקו הצופת תמישר לכל .בלתשהל דמל

 :רתו* בוט הצובקה תא ריכהל דמלת ,המ-ןמו ךשמל תועדוה ארקתש

 ,הביתכה ןונגס המ ,םיליחתמ וא םינעוצקמ לש הצובקב רבודמ סאה

 רומשתש דואמ יוצר ,ןבומכ .המודכו הצובקה תא סיניינעמ םיאשונ וליא

 א
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 לבא .םישדח סישנאלו סישדח תונויערל הקוקז הצובק לכ - תוידוחיי לע

 .בלתשהל הסנ ,יתרבח שגפמ לכב ומכ

 תועדוהב ישיא יוטיב תפסוה

 סישנאל רשפאל תנמ לע החמצ םירוציקו םילמס לש תכרעמ ,םינשה ךלהמב

 ולא סירוציקו םסילמסב ולקתית תובורק םיתיעל .סהיתועדוהב רתוי עיבהל

 .סריכהל ודמלתש יאדכו ,תשרב סינוידב

 םילייסס

 תוישגר תושגדה ףיסוהלו העדוה לש המינה תא ריבעהל םישמשמ םיליימס
 ללכ ךרדב ,םינטק םירויצב רבודמ .(םימופוצרפ םג םינוכמ םיליימס)
 .טסקט יוותמ סייונב רשא ,םיפוצרפ

 :ינמי רגוסו ףקמ ,םייתדוקנ - םיוות השולשמ בכרומ הטמלש יליימסה

(=: 

 :ןבומכ ,םיכופה םיליימסה ,תירבעב סיכרענה םינוידב

)- 

 ידכ יליימסב טפשמ סימייסמ סישנא .ךייחמ ןופוצרפה ,תוארל ןתינש יפכ
 :המגודל .לילק טפשמב וא ,החידבב רבודמש ןייצל

 (-:לכה לבקמ התא .האווצה תא יתיניש

 סיניבמ סיטעמ קרש דע ךכ-לכ סיבכרומ סקלח ,סיבר םינופוצרפ םימייק

 יסיסבה יליימסה ללוכ) רתויב סיצופנה תא הליכמ האבה המישרה .סתוא

 :(ןכל סדוק ראותש

 בצעו>נ 3(

 הצירק ;4)

 העתפה :0

 (ךסמה דיל ןמז ידמ רתוי בשיש והשימ וא) רפופקשמ לש ךויח | 8-)

 כב

 קוחצ :-:כ

 .יליילמסה לש ףוצרפהמ יחתרכה קלח אוה ףאה סאה הלאשב ףירח חוכיו שי

 ךיא סיניבמ אלש םישנא שיו ,ףא ילוטנ םיליימס םידילקמש סישנא שי

 .וידעלב רשפא

0 9 



 ןויד תוצובקו הצופת תמישרל תופרטצה - 10 קרפ

 ה

 םירוציק

 קלח .הדלקהבו סוקמב ןוכסיח סשל ,הליעי תרושקתל סישמשמ םירוציק

 (45 500ת /48 70581016) 45/7 ןוגכ ,טנרטניאל ץוחמ םג םירכומ םירוציקהמ

 :המגודל .([מ אוע 110ה65 0קומוסת) 1/110-ו ([ח אוע 0קומוסת) 1/0 וא

 ךלוש 00/0106" 15 16 87081051 ]תג 01 06 70', 0

 :םיללוכ םיפסונ סיירלופופ םירוציק

 ּע דס וע - דש

361016 - 4 

 עסז \/מ4| 168 \/סה] - וש

 ] 366 ד קו - דס

 זח 67 /סז6 - 0

 (קיחצמ והשלכ טפשמש הרהצהכ שמשמ ללכ ךרדב) 1 טק (כוגז 1.06 --1.

 כה דת6 0067 1806 - 0

 הרהצהכ שמשמ ללכ ךרדב) 1!וח8 מ 1106 1ססז 1.גטפהוח8 - 0

 .(קיחצמ דואמ והשלכ טפשמש



 שש השוות דיש והפקת ב

 ץ = שפם
 || ןש שש

 חל [] מ ה כה יב ₪ = דג שמ
 שיש קש 86 88688 8 | < = ע 5,

 16190806 וא (כ11ססא םאקז658 ןוגכ ינורטקלא ראוד תנכתב שומיש לע ףסונ

 ראוד ירתא תועצמאב סג ינורטקלא ראוד חולשלו לבקל ןתינ ,/655ת7

 ראוד תבותכ םהלש םישמתשמל סיקפסמ ולא סירתא .תשרב ינורטקלא

 .השדח ינורטקלא

 ןתינ (\/60-ראוד סיתיעל הנוכמה) /95-טסובמ ינורטקלא ראודב שומישה

 לנורטקלא ספוט אלמל שי ,העדוה חולשל תנמ לע .דבלב ןפדפדה תועצמאב

 העדוהה ףוג ,העדוהה אשונ ,ןעמנה תבותכ יולימל טסקט תובית ללוכה

 .המסיסב ןגומש יטרפ ו/60 ףד תרגסמב תוגצומ תולבקמש תועדוה .המודכו

 : תוביס המכ הנה !\/6ט ססובמ ינורטקלא ראודב שמתשהל יאדכ עודמ

 סיצורש סעפ לכב ינורטקלא ראוד תנכתל ןפדפדהמ רובעל ךרוצ ןיא +

 .ראוד קודבל

 תשרב ךתשילגב ךתוא שמשת רשא ,השדח תבותכ תולקב רוציל ןתינ +

 סםהב שומיש תרומת תאז םישקבמש תשר יתורישל התוא רוסמת רשאו

 .ךשמהב סיטרפ ,ךכ לע .תושר שקבל ילב לבז ראוד ךילא סיחלושו

 לנורטקלא ראוד תבותככ \/6ט-ב ראודה תבותכב שמתשהל לוכי התא +

 שמשת ךלש הליגרה ינורטקלאה ראודה תבותכ דועב ,דבלב םירבחל

 .תיקסע תבותככ

 ראודה לא השיגב םיניינועמו תועיסנב בר ןמז םילבמ סתא סא +

 סתא ,(דיינ בשחמ סכתיא בוחסל ילב) סוקמ לכמ סכלש ינורטקלאה

 .טנרטניאל השיג וב שיש בשחמ לכמ /60-ב ראודה תא אורקל סילוכי

 ךרדב ,ץ/6ט-יססובמ ינורטקלא ראוד יתוריש םיעיצמה סיבר סירתא סימייק
 דחאב רקבל איה וזכ ראוד תבית חותפל רתויב הלקה ךרדה .םניחב ללכ
 ראוד תבותכ סג סינושה סהיתוריש ןיב סיעיצמ םבור ןכש ,תשרה ירעשמ
 סתאש ךכל סורגת איה ןכש ,וזכ תבותכ סכל עיצהל יאדכ רתאל .ינורטקלא

 .רתוי תובורק סיתיעל רתאב ורקבת

 סירתאה דחאב ורקב ,(/60-ב ינורטקלא ראוד ןובשח חותפל תנמ לע

 יכ םא ,תירבעב ינורטקלא ראוד לש הביתכב םיכמות ולא סירתא .םסיאבה

 ירבע ינורטקלא ראוד תורישמ חולשמב תירבע אורקל היעב רצוויהל הלולע

 00 ל



 \/סט-ב ינורטקלא ראוד - וו! קרפ

 .1צ6150806 4\1ש188ז0ז ןפדפדב סישמתשמ רשאכ וא הרחתמ תורישל דחא
 למומ ,ללככ .תשרב דיחא ירבע ןקת ןוניכ דע רתפיהל היופצ אל וז היעב

 6150806 ןצג189וסז-ב אלו 1תו6חו6( םאק|סזסז-ב שמתשהל תירבעה ירבודל
 .ינשה לש ,השעמל ,הכימתה רסוחו ןושארה לש תירבעה הכימתה לשב

 ירא .םסואתו 11.60.11 תבותכב ןאסוצ8ן] +

 !/3) םניח ירבע ינורטקלא ראוד - 6! הו - 6!1ז050 1 !ה 1661 6אק!סז 6ז [- [61%]
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 ןצ6וצחוגו| ראודה תוריש

 רארא ./ 8118 00 .11/116ת05/0811: טנרטנלאב האבה תבותכב הלאווראוד +

 ע6סתו81|.ת6זאוח8.ס0ג תבותכב גניקטנ ראוד +

 שעואיא .ורפמ.ססאמ תבותכב 110081[ +

 :םיאבה סירתאב אוצמל ןתינ תילגנאב \/65-ססובמ ראוד יתוריש

 שואוא .ןרסחותא11.ססחו תבותכב 11001181[ +

 ואש .10ףומ811.ססמנ תבותכב 10081[ +

 / ב ו6בחובוו - 67050 !ה!6זה61 =אק!סז6ז [-17%]
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 ילארשיה טנרטניאה רירדס - זופת

 לכ ,םייזעולה \/6ט טסובמה ראודה יתורישב סג תירבעב תועדוה בותכל ןתינ
 ותואבו ,1חוסחנ66 3אק1סזסז 5-ב םישמתשמ לבקמה דצהו חלושה דצה דוע
 .ינורטקלא ראוד תוריש

 סיכמתנ סהש ןוויכמ ,סניחב סינתינ \/60-ב ראודה יתוריש בורש ןייצל שי

 .ףדב תועיפומש תומוסרפ יייע

 לבו ראוד תריצע

 יבתכמ ,תועצה ,תועדומ לש תכלוהו הלדג תומכב ולקתת ןמזה ךלהמב

 אל תבותכת .םסכלש ראודה תביתב רחא לבזו הדימריפ תואנוה ,תרשרש

 .(6ס8זו) 2צז ראד הנוכמ וז היוצר

 יפלאל ינורטקלא ראודב ימוסרפ רמוח חולשל לוזו לק ,םסרפמה תניחבמ

 םסיתיעל שי הז גוסמ תועדוהל .תינמז וב - סישנא ינוילימ ףאו - סישנא
 עא 55) העדוהה תא אורקל סכתא תותפל התרטמש אשונ תרוש תובורק

 לודיגה סע .(א15554 05 אסא[ אא 01 עא1מאע) סכתא תומרל וא (5
 .לבזה ראוד תויומכ סג תולדג ,טנרטניאל סירבוחמה סישנאה רפסמב

 ךכ ,רתוי סיבר םימרוג ידיב תאצמנ סכלש ינורטקלאה ראודה תבותכש לככ

 ראוד תריצעב ןושארה ינויגהה דעצה .דואמ טושפ .לבז ראוד רתוי ולבקת
 ימל בושח .םירחאל סכתבותכ תריסמל עגונב ינדפק תעד לוקיש אוה לבזה

 .ןכיהו דציכ ,םכלש תבותכה תא סינתונ סתא

 התועצמאב תולגל סילוכי סישנא ,ןויד תצובקל העדוה סיחלוש םתא רשאכ

 .םכתא סיניינעמה םימוחתה תא סגו םכלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא

 םהילע וחווד

 תכרעמ ילהנמ ללכ ךרדב סינוכמ תשרב סיתרשה תא סילהנמ רשא סישנאה

 תוחפ אל לבז ראוד םיאנוש סה .6758008) תכרעמ יליעפמ וא (5ע586תו1ח5)

 תרושקתמ סוקמ לזוגו ,םיתרשב הרובעתה תא לידגמ אוהש ןוויכמ ,םכמ
 : םינפוא ינשב תכרעמ ילהנמ סע רשק רוציל םילוכי םתא .תימיטיגל

 רשק רוציל תוסנל לוכי התא ,לבז ראוד לש תולודג תויומכ לבקמ התא םא +

 אל םלוא) ןיטקהל ךל עייסל לוכי אוהש ןכתיי .ךלש טנרטניאה קפס סע

 ךילע ,ךכ םשל .ךלש הביתל עיגמה לבזה ראוד תומכ תא (ןיטולחל לסחל

 תובותכ ןלהל .םאפסב לופיטה תקלחמ לא ינורטקלא ראוד תעדוה חולשל

 שומיש לע תונולתל תודעוימש סילודגה םיקפסה לש ינורטקלאה ראודה

 :לנורטקלא ראודב הערל

 805662060015100.ת66.11 ןיזלווטנ

 80ו15660)וח10ז.ת66.1] בהז טנרטניא

 םייושע רשא ,סהלש טנרטניאה יקפסל לבז ראוד יחלוש לע חוודל ןתינ +
 השקבה תא חולשל וסנ .הרהזא סהל חולשל וא סהלש ןובשחה תא לטבל

 ל



 /60-ב ינורשקלא ראוד - 11 קרפ

 לאמשמש תבותכב קלחה תא ופילחה סלוא ,ראודה תלוש לש תבותכל

 םתלביק סא ,המגודל .פטקפסחז וא 5/5ו6מ) וא 5ע50ק סילימב 60 ןמיסל

 לא השקבה תא ונפה ,ן6760656%.ס0תו תבותכהמ לבז ראוד

 פוגקקס 160569 .ססמג

 5500160560 .ס0 ב

550608017/.00 

 הניא החלצהה .6ק8מנ) לבז ראוד חלוש 16:60 שמתשמהש וחווד

 תוטישב סיתיעל םיטקונ לבז ראוד סיחלושש סישנאש ןוויכמ ,תחטבומ

 .תוסנל הווש סלוא .תולגתהל אל ידכ תומכחותמ

 םתוא ולבלב

 תצובקל תועדוה תולשל תרשפאמ רשא ,תפסונ הנגה תטישב שמתשהל ןתינ
 .5200/8 - לבז ראוד לבקל ילבמ ןויד

 ,וז הטישב .לבז ראוד ינפמ הנגהל הטיש איה (טתפומפ סג הנוכמה) 5000/08

 ךכ ,ןויד תצובקל העדוה סיחלוש סתא רשאכ סכתבותכ תא סילברעמ סתא

 עיגת אל העדוהה ,לבז ראוד סכל חולשל ידכ הב שמתשהל הסני והשימ סאש

 .םכילא

 תבותכ יטמוטוא ןפואב תופסואש תונכתה תא לבלבל הרומא וזכש תבותכ
 סייתימא םישנאל רשפאל סלוא ,לבז ראוד תחילש סשל ינורטקלא ראוד

 :איה סכתבותכש חיננ ,המגודל .תועדוה ךל תולשל הצובקב

 801.00)5111171661זב

 תבותכהש ךכ ,ןוידה תוצובקו ראודה תנכת תורדגה תא תונשל סילוכי סתא

 511101886 11118 סט16980].ססתנ : עיפות םכלש

 תא ונש ,םכמצע תוהזל ידכ העדוהה תיתחתב המיתחב םסישמתשמ סתא סא
 הריבסמ רשא המיתחב הרעה ףיטוהל וליפא סילוכי םתא .םש סג תבותכה
 סישמתשמ סהבש תונכתה .ראוד ךל חולשל תנמ לע תבותכה תא חנעפל דציכ

 אורקל וא תבותכה תא חנעפל תנמ לע קיפסמ תומכח ןניא תובותכ רותיאל
 .הרעהה תא

 טירפתה לע וצחל ,0טוססא ₪אקז658-ב סכלש תבותכה תא לברעל תנמ לע
 ןצסואפ תינושלה לע וצחל ,העיפומש חיש-ודה תביתב ./600ח18 ורתבו 58

 תבותכה תא ודילקה ,םזוגו] 007658 הביתב .2זסק6ח168 לע וצחלו

 .תלברועמה

 וז תבותכש ןוויכמ 146150806 /[6556תק0ז-ב תבותכה תא לברעל ץלמומ אל |

 .םכיבתכמל תונעל סישנא לע השקתו ,ינורטקלאה ראודב סג עיפות

 4 ו



 ילארשיה טלרטניאה ךירדמ - זופת

 !ונעת לא םעפ ףא

 סיחיטבמ העדוהב ;המישרהמ הרסהל תוארוה תוללוכ תובר לבו תועדוה

 תרושב המוד והשמ וא 10/8 א[₪ םיללמה סע הבושת וחלשת סאש םכל

 .תופסונ תועדוה ולבקת אל ,תבותכה

 סיסכת קר והו ,םיבר םירקמב סלוא .דבוע תמאב הז ,םימיוסמ םירקמב
 ונעת סא ,הזכ הרקמב .הליעפ ןכא סכלש תבותכהש אדוול ותרטמש

 .לכג: קר אלא ,תחפי אל לבזה ראוד ,הרסהה תוארוהל

 וז השיג .תומעזנ תועדוה תחילש יייע לבז ראוד רוצעל סיסנמש םישנא שי

 ,תרתסומ לבו ראודב חלושה תבותכ ,תובורק סיתיעל .תדבוע הניא םלועל

 סא .תמעוזה הבוגתה תא לבקי אל ללכ תלושהש ךכ ,היוגש וא תלברועמ

 אוהש עדוי אוה) .הילא סחייתי אוהש ריבס אל ,חלושל עיגת ןכ הבוגתה

 סישנא ןוילימ ןבצעל בייח אוה סא .ול טיזמ שממ אל הז .םישנא דירטמ

 (?אל המל ,םכותמ סיינשל רצומ רוכמל ליבשב

 םתוא וננט

 רתויב הבוטה תורשפאה ,לבזה ראוד ףטש תא רוצעל סיחילצמ סכניא סא

 תונכת לש ןווגמ .ותוא תוארל ךרוצהמ סכמצע רוטפל איה םכינפב תדמועה

 .תויוצר אל תועדוה ריסהל תנמ לע סנכנה ראודה תא (₪1ו6) תממסמ תוטישו

 רזע תנכתב וא) ינורטקלאה ראודה תנכתב תורדגה תעיבק ותועמשמ ןמיס
 סכניא םא ,המגודל .תיטמוטוא וקחמיי תומיוסמ תועדוהש ךכ ,(תדחוימ

 רידגהל סילוכי םסתא ,תמיוסמ תבותכמ תוחלשנה תועדוה אורקל סיניינועמ

 םע דימ וז תבותכמ תועיגמה תועדוהה לכ תא תיטמוטוא קחמי רשא ןנסמ
 .ןהב ןיחבהל וקיפסתש ינפל וקחמי סלוא ,םכילא ועיגי תועדוהה ;ןתלבק

 לכ תיטמוטוא קוחמל תנמ לע .לבזה ראוד לכב לפטל םילוכי סניא םיננסמ

 .הלאכ תועדוה תועיגמ ןהמ תובותכה לכ תא שארמ תעדל סכילע ,לבז ראוד

 סוי לכ) לב ראוד חלשנ ןהמ תובותכ לש האלמ המישר ףא תמייק אל

 סהמ סיברו ,לבז ראוד יחתלוש לש קפקופמה לגעמל םישדח סישנא םיפרטצמ

 םיעורגה לש תומישר גישהל ןתינ סלוא ,(תובורק סיתיעל תובותכ םיפילחמ

 ךכ סכלש ראודה תנכת לא תינדי ןקיתעהל וא ןתוא אביילו ,סהיניבמ
 .םהמ תועדוה ומסחיש סיננסמ רוציל ולכותש

 סשל לבז ראוד יחלוש לש תומישר דירוהל תנמ לע תואבה תובותכב ורקב
 : םיננסמ תריצי

 ראשו 60685 00 ר/58תב : 1116 3861/1811 סה 58

 יצוא .801156.ת6% : 76 \6עסזא /\0056 0[ ותו 6 +

 יאר תג 00 .6ס1 תה : 111116018 [/181%60וח8 (כז0טק +

 תעש -תופ1ת.טתנ-ס8006זססתת.:ךת6 | 5%5|3180% 01 [מ(סתתס) 409018088 +

 ב
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 ץ/סט-ב ינורטקלא ראוד - ו ו קרפ

 ו

 ינורטקלאה ראודה תנכתב םיננטונ תריצי

 םכלש

 תינבומ ןוניס תכרעמ תוליכמ תוללכושמה ינורטקלאה ראודה תונכת בור

 תומכ תא תמיוסמ הדימב תיחפהל ךכו ,סנכנ ראוד ןנסל ןתינ התועצמאב

 .לבזה ראוד

 סיניינועמ סכניא םא וא ,לבז ראוד יחלוש לש המישר סכתושרב ןיא סא
 םיננסמ תאז סוקמב רוציל סילוכי םתא ,תוכורא תומישרל םסיננסמ רוציל

 .סכלש םייתימאה רשקה ישנאל

 סכתורשפאב ,םישנא לש העובק הצובק םע םיבתכתמ סתא סא :דבוע הו ךכ

 ולא םישנאמ תועדוהה לכ תא יטמוטוא ןפואב ןסחאי רשא ןנסמ רוציל

 ונסחואי תובושחה תועדוהה לכ ,ראוד םילבקמ סתא רשאכ .תדרפנ הייקיתב

 ,סנכנה ראודה תביתב וראשיי תועדוהה ראשש דועב ,וז הייקיתב תיטמוטוא
 םעפ ידמ סנכנה ראודה תבית תא קורסל צלמומ) ןהמ סלעתהל ולכות סש

 לכ תא קוחמלו ,המישרל תפסוה אלש םישנאמ תוימיטיגל תועדוה שפחל ידכ

 .(ראשה

 : םיננסמ תונבל תנמ לע

 .1/655886 1י11וס₪ רחבו ₪01! טירפת לע חל ,א61%6806 /10550ת00ז-ב +

 ./[655886 166 רחבו 1008 טירפתה לע ץחל ,0₪600%א ₪אקז68-ב +

 לע עיבצהל ,םילכ טירפת לע ץוחלל לוכי התא ,001100% אקז058-ב

 תיש-ודה תבית תא חותפל תנמ לע או| הדוקפב רוחבלו 655886[/1 5

 לכ סא ,סלוא .תוסנכנ תועדוהב לופיטל סינוש םיללכ רידגמ התא הבש

 ,תומיוסמ תובותכמ עיגמה ראוד קוחמל אוה תושעל הצור התאש המ

 דלקהו 466 לע חל ,תעכ .ן/411-ב אלו 8100866 56ת668 [.180רדוקפב רחב

 .תועדוה הנממ לבקל ןיינועמ ךניאש תבותכה תא

 תבותכ ופילחה :ןורחאה אצומה

 ,לבז ראוד לש תולבסנ יתלב תויומכ םילבקמ סתאו ,םיעצמאה לכ ולשכ סא

 קפסמ ושקב וא ,תוריש קפס ופילחה :(ינמז סא םג) ףסונ ליעי ןורתפ סייק

 .םכלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא תונשל תורישה

 הנפומה לבא ראוד ,םכלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא םינשמ םתא רשאכ

 תלושש ימ לכל ועידותש בושח) סכילא עיגהל לוכי וניא הנשיה תבותכה לא

 תונפהל אלש תורישה קפסל ורותו ,תבותכה יוניש לע ינורטקלא ראוד סכל

 .(השדחה תבותכה לא הנשיה תבותכהמ ראוד



 טנרטניא תנכת איה (ךתוא שפחמ ינא - 1 560% צסט תאז אטבל שי)

 .401, תרבח יייע התנקנ רשא ,תילארשיה סיליבארימ תרבח לש תינכפהמ

 תרשפאמו טנרטניאל רבוחמ סכיתימע וא סכירבחמ ימ ךל העידומ 1600 תנכת
 םישנא רחא שפחל וא שארמ תוחיש עובקל ךרוצ ןיא .רשק סתיא רוציל םכל

 יתמ תמא ןמזב סכל העידומו ,הדובעה לכ תא סכליבשב השוע 160 .תשרב
 .םירבתתמ סכירבח

 תובותכו סיצבק ,תועדוה) עדימ חולשל ,חתושל סילוכי סתא ,100) תועצמאב

 ידכ ,תויתרבח תורטמל 160-ב םישמתשמה שי .םיקחשמ קחשלו (0

 םיפידעמ סירחא וליאו ,םירבח סע רשק לע רומשלו םישדח סישנא ריכהל

 .םלועה לכב םיתימע סע תידימ תרושקתל יקסע ילככ הב שמתשהל

 .דחא לכ רובעב טעמכ תישומישל התוא תכפוה 160 לש התושימג

 100 .םכילע תפדעומה תרושקתה תרוצ תא רוחבל סכל תרשפאמ

 הדיעו ,החיש - עצבל וצרתש הלועפ גוס לכ רובעב תרושקת זכרמכ תשמשמ

 ןמזב רבעומ לכה - טנרטניא יקחשמ וא סיצבק תרבעה ,תועדומ חול ,תילוק

 תונכתב וא ,המצע 160 לש סיידוחייה םילכב שמתשהל סילוכי סתא .תמא

 תוירלופופ טנרטניא תונכת לש ןווגמב תכמות 100 ;הילא תורשוקמה

 ןתינ .תונוש תונכת ליעפהל ולכות הנממ תילסרבינוא המרופטלפכ תשמשמו

 המכ לש החישל הצובק בצמל רובעל וא ,םישנא ינש ןיב רשקל הב שמתשהל

 .טנרטניאו ןורכיז יבאשמ טעמ תלזוג איהש ךכ ,עקרב הצר הנכתה .סישנא

 .טנרטניאל רבחתה סכיתימע וא סכירבחמ דחא רשאכ סכל עידות

 ?דבוע הז ךיא

 םשריהל סכמ תשקבמ הנכתה ,100) תא סיניקתמ סתא רשאכ .דאמ טושפ
 זחא םג-הנוכמה ,ידוחיי 100  רפסמ סילבקמ סתא ,המשרהה סע .תורישל
 םתא ,ךכ לע ףסונ .(ילסרבינוא טנרטניא רפסמ -- 1?ת1עסז88] 1מ166% [צטוהסס)

 רחאל .(ךכב םיצור סתא סא) םכתא ראתמה ישיא עדימ דילקהל סילוכי

 סג רשא םיתימעו םירבח לש המישר סכמצעל רוציל סכתורשפאב ,םתמשרנש
 .1000-ב םירפסמ סהל

 סעפ לכב ,סלוא .טנרטניאל סירבוחמ סכניא דוע לכ תלעפומ הניא הנכתה

 ןפואב תלעפומו םירבוחמ םתאש הניחבמ 160) ,טנרטניאל םירבחתמ סתאש

 שי - בצשממ
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 תנייצמו ,םירבוחמ םסכלש המישרב סישנאהמ וליא תקדוב איה .יטמוטוא

 איה ,ןכ ומכ .(רתוי רחואמ ורבחתיש הלאב סג ןיחבת איה) םכרובעב תאז

 עדוי ולש המישרב םיעיפומ םתאש ימ לכש ךכ ,תשרב סכתוחכונ לע העידומ

 .סתרבתתהש

 םע תוחיש סוזיל םילוכי םסתא הטושפ רבכע תציחלב ,םירבוחמ סתאש עגרמ

 תונכת ליעפהל וא סיצבק ףילחהל ,תובותכו תועדוה לבקלו תולשל ,םישנא

 .תונווגמ תוינוציח

 ?[6( לש תולבגוטה המ

 סידדצה ינש רשאכ קר תלעופ 160 ,םדוקה ףיעסהמ ןיבהל ןתינש יפכ

 םלצא םגש סישנא קר רתאל תלגוסמ איה ,ןכ ומכ .טנרטניאל סירבוחמ

 וא) 160 תא ול ןיא ךא טנרטניאל רבחתמ סכירבחמ דחא סא .הנכתה תלעופ

 .רשק ותיא רוציל ולכות אל ,(עגרכ ולצא תלעופ הניא איהש

 ידכ .םינושה תורשקתהה יבצמב הרושק ,(ןורתי סג איהש) תפסונ הלבגמ

 תא ומצעל רידגהל דחא לכל תרשפאמ 160 ,םישמתשמה תויטרפ לע ןגהל

 סיבצמב .הארנ יתלב וא ןימז ילבל ךופהל לשמל - יתכונה תורשקתהה בצמ

 סתא ,ינש דצמ .רשק ותיא רוציל ולכות אל ,רבוחמ סדאה סא םג ,הלאכ

 שיש יאנתב) ללכ רבוחמ אל אוה רשאכ םג ,דחא לכל תועדוה חולשל סילוכי

 .(ןבומכ ,160 רפסמ ול

 התנקתהו !6כ תדרוה

 ידכ | .םוזק://ועוע.1ס0.ססמו/00ואמ]080 תבותכהמ 160 תא דירוהל ןתינ

 .הניקתהל שי ,הנכתב שמתשהל

 הלועפל 160 תנכה
 לשב .1000-ב שמתשהל ליחתהל סילוכי םתא ,סושירה תא סתמייטש רחאל

 העיצמש תויורשפאה עפש תא הז ךירדמב רוקסל לכונ אל ,םוקמ תולבגמ

 ליחתהל ךל עייסל תנמ לע רתויב תוישומישה תויורשפאב זכרתנ ונא .הנכתה

 בר עדימ אוצמל ןתינ (וו1ק://ששש.נסס.ססמו) 160 לש רתאב .ךכרד תא

 לש ןווקמה ךירדמל עיגהל ןתינ .וב ורקבתש צלמומו ,םיטרופמ םיכירדמו

 רשאכ) 100 לש ישארה ןולחב 1מ5ו00000058 ןצחלה לע הציחל יייע םג 0

 לש הרזעה איה הנממ ליחתהל ףלמומש תפסונ הדוקנ .(חותפ םכלש ןפדפדה

 לע ועיבצה ,ןולתה לש הנותחתה-תילאמשה הניפב 160 טירפת לע וצחל) 60

 .(היוצרה הרזעב ורחבו 16]כ

 ןועשה דיל 160 לש למסה עיפומ ,םכלש בשחמה תא םיליעפמ סתא רשאכ

 - סודר בצמב תאצמנ 160 ,התע תעל . ן| ו/וחוסשפ לש תומישמה תרושב

 .טנרטניאל ורבתתתש הניתממ

1 



 ילארשיה טלרטניאה ךירדמ - זופת

 רוביחב הניחבמ 160 ,טנרטניאל סירבתתמ סתאש ירחא תוינש המכ

 ,תונוש חיש-וד תובית םסכינפב וגצויש דואמ ריבס .תיטמוטוא תלעפומו
 .תולאשו םיפיט ,עדימ תוללוכה

 100-ש ןמיס והז 2 קורי תרפל הלש למסה ךפוה ,100) תלעפה סע

 תא חותפל תנמ לע חרפה למס לע הלופכ הציחל וצחל .הליעפו תרבוחמ

 .160 לש ישארה ןולחה

 ן!60] לש ישארה ןולחה

 .(פווק16 1006 בצמ) טושפה ןולחה אוה יטמוטוא ןפואב חתפנש ןולחה

 קינעמ רשא ,4.6/8006 1066 בצמל רובעל ולכות 1600 םע םכתדובע ךשמהב

 .רתוי תובכרומו תובר תויורשפא סכל

 (1008) סכלש 100 רפסמ---------- [/1[ [-1>|

 688 |[ שא ||
 ו 5

 תולוע ךס 364300866 68

 ץוח6 33600 031 3

 ותא. 100.00 חו

 וס 600| וח6 |

0 
 8 ןקה טעאפחהא 778
0060-7]| 663 

 160 לש ישארה ןולחה

 :םיקלח השולשל קלוחמ 160) לש ישארה ןולחה

 .םכלש 160 רפסמ עיפומ ןאכ :ןולחה תרתוכ +

 תורבחתה ןוגכ ,תונוש תולועפ עצבל םילוכי סתא ןאכ :תולועפה רוזא +

 םישנא תפסוה וא חותפ סכלש ןפדפדה סא םיידוחיי 60 ידומעל

 עגרב ,המצע רשקה תמישר סג עיפות הז סוקמב .םכלש רשקה תמישרל

 .וזכ ורציתש

 556 :100 לש םיטירפתה תשולש םסיעיפומ ןאכ :םיטירפתה רוזא +

 .(518005 /16םט סג הנוכמה) (כת1ומ6/0 10126 !/16חו0-) 100? 1/1סתונ ,א[6ח

 ו ששב



 ילארשיה שלרטניאה ךירדמ - זופת

 רוביחתב הניחבמ 1600 ,טנרטניאל סירבתתמ סתאש ירחא תוינש המכ

 ,תונוש חיש-וד תובית סכינפב וגצויש דואמ ריבס .תיטמוטוא תלעפומו
 .תולאשו םיפיט ,עדימ תוללוכה

 100-ש ןמיס והז 6 קורי חרפל הלש למסה ךפוה ,100 תלעפה םע

 תא חותפל תנמ לע חרפה למס לע הלופכ הציחל וצחל .הליעפו תרבוחמ

 .160 לש ישארה ןולחה

 ו6] לש ישארה ןולחה

 .(פוחגק16 1006 בצמ) טושפה ןולחה אוה יטמוטוא ןפואב חתפנש ןולחה

 קינעמ רשא ,4.698006 1066 בצמל רובעל ולכות 16() םע סכתדובע ךשמהב

 .רתוי תובכרומו תובר תויורשפא סכל

 (100%) םכלש ןס0 רפסמ--------* ו | -1>|

 8 ו | ש וז |

 חו

 תולוע דס 4040066 6

 ץוה4 33ה40ו 003% 3 הז

 ו. 100 00 חו

 וס 000[ וה |

|| 00668 - - 
 םסיטירפ

00 | 66 

 160 לש ישארה ןולחה

 :םיקלח השולשל קלוחמ 160 לש ישארה ןולחה

 .סכלש 160 רפסמ עיפומ ןאכ :ןולחה תרתוכ +

 תורבחתה ןוגכ ,תונוש תולועפ עצבל סםילוכי םתא ןאכ :תולועפה רוזא +

 םישנא תפסוה וא חותפ םכלש ןפדפדה סא םיידוחיי \/6ט0 ידומעל

 עגרב ,המצע רשקה תמישר סג עיפות הז סוקמב .םכלש רשקה תמישרל

 .וזכ ורציתש

 5ץ56מ :100 לש םיטירפתה תשולש םיעיפומ ןאכ :םיטירפתה רוזא +

 .(58005 /16םט סג הנוכמה) 011מ6/0101ת6 1/16תו-ר 1002 /[סתט ,א[6ח

 ו ו
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 רשקה תונישרל םישמחתשמ תפסוה

 .םישמתשמ לש רשק תמישר ורצית אל סא 100-ב שמתשהל סעט ןיא

 רפסמ סהל םג שיש סכיתימעו סכירבח לכ תא םיפיסומ סתא וז המישרל
 406 108688 ןצחלה לע וצחל ,המישרל סישמתשמ ףיסוהל תנמ לע .)
 .(טנרטניאל סירבוחמ סכדועב) 160 לש ישארה ןולחה לש ןותחתה קלחבש
 .אבה םישרתב תגצומה חיש-ודה תבית עיפות םכינפל

 3 ןח / ₪66 005014 00 עסשז 1 1
 15306 /208 46/0605 10+ עז 6901268 004% = -----הה--הההההההה ההד 5
 3% וחש / 266 5060106 טפסז5 יי |
 עסוטז 6086 1 ! *%-לי* ץותש טפסז ₪ 866016והַה (0 הפחוס סז 160 הטוטו 8, 806 864 (תסחו 0 |
 ,- 162-6100221 6:166408/ 26210 6הָטש =------7-7-7777----7------------- |
 | 5660 לע | טו | ||
 ה - 184 הפח 1 |
 ו
 סז סע ] 5648 ] ||
 תו ןספפו סחס 01 (ח ₪165 טטסטס ףתסטו6 טס חוו 00101 6 568761וז70- |
 סז טע 7 וו ה | |

 ה או דד =
 וחש ט ז8ת 00 סחווחס טס 0 64 אח 185% 566 זזוס 60 קזס הז ה זס עס | 5 גחטסחו 6חהז קבדחסז5 [ !חטוז?בזוסה 26 \

7 == = 

 1.68זח חסיא 10 /ח6 פח 800 טפסז (0 עסטז 1/5 סח סטנו !60 צספ טו |

 ל =1ח6/300 115075 - 6

 רשקה תטישרל םיששצמתשמ תפסוה

 :יפ-לע םישמתשמ שפחל סילוכי סתא

 .הז הדשב שמתשמה לש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא ודילקה :יתו1] %
 סש וא יטרפ סש ,יוניכ ודילקה :1,856 תהחוס ,11756 תגחוס ,אגסאתהתוס +

 .המאתהב החפשמ

 .ןאכ ותוא ודילקה ,םכל עודי שמתשמה לש 160 רפסמ סא :100 תוחוטסז +
 ףתוש אוצמל :אוסז6 רוזאבש תויורשפאב שמתשהל םילוכי םתא ,ךכ לע ףסונ
 ףרטצהל רבח ןימזהל וא ,הת6סמה 01181 קגזזחסז לע הציחל יייע החישל יארקא
 .זםיש80(1ו0ם שו28ז6 לע הציחל יייע (הנכתה תא ןיידע ול ןקא םא) 100-ל
 םכתא רבחת 106 ./180/806 טפסז5 -- ₪61 לע וצחל ,הרזעל םיקוקז םתא סא
 .0/69-ב םיאתמה הרועה ףד לא

 0% ,[כ619115 ,5ח81] - תודרפנ תויסיטרכ שולשב אלממ התא סישדחה סיטרפה תא ,בל ומיש) 568101 קהוח לע ץוחללו ףסונ שמתשמ לש סיטרפ דילקהל וא ,חיש-ודה תבית תא רוגסל םילוכי םתא .םכלש רשקה תמישרל ותוא ףיטוהל ידכ ורפסמ לע הלופכ הציחל וצחל ,םתשפיחש שמתשמה אצמנ ןכא סא .השדח חיש-וד תביתב שופיחה תואצות וגצוי ,תוינש המכ רחאל .םתאלמש הדשה דצל 509102 ןצחלה לע וצחל ,שמתשמה יטרפ תא םתאלמש רחאל

 יט הפשפסאמשאשמש 0."



 ילארשיה טנרטניאה ךירדמ - זופת

 לש רשק תומישרל ותוא ףיסוהל היהי ןתינ םאה רוחבל לוכי שמתשמ לכ
 עגרב .ותוא ףיסוהל תנמ לע ורושיאב ךרוצ היהיש וא ,רושיא אלל סירחא
 וללא חלשית ,ולש רושיאב ךרוצ שיש שמתשמ סכלש המישרל ףיסוהל וסנתש
 עיפוי אוה ,רושיאה עיגיש דע .רושיא ונממ תשקבמה תיטמוטוא העדוה
 .רבוחמ אוה יתמ עדת אלו ,םכלש המישרה תיתחתב

 רשקה תוישרב שוסיש

 .עגרכ רבוחמ סכירבחמ ימ התרזעב תעדל ולכות ,רשק תמישר םתינבש רחאל
 ,01ום6 תרתוכה תחת סודא עבצב םיעיפומ עגרכ סירבוחמ סניאש םישמתשמ
 .0ם1:ה6 תרתוכה תחת לוחכב סיעיפומ עגרכ םירבוחמש םישמתשמ וליאו

 6% | שא |
 = 0ח|וח8 ----

 עגרכ םירבוחמה םישמתשמה הוא ₪ ₪8

 עגרכ סירבוחמ סניאש םישמתשמה רוז

0601106 -- 

7 
 וה |

 ךס 40030660 68 |

 תה הגה 01 ||

 ו וז
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 הלועפב רשקה תמישר

 ירחא והשלכ ןמזב) רבחתמ רשקה תמישרב סיוסמ שמתשמ רשאכ
 רפסמל המישרב בהבהי ומש .םירבוחמה תמישרל רבוע אוה ,(סתרבתתהש
 ידכ בהבהי תומישמה תרושב 100 למס םגו) ליגר לוחכל ךופהיש ינפל תוינש
 .(עוריאל םכבל תמושת תא תונפהל

 םיעוריא תחילש

 סיעוריא ליעפהל סילוכי סתא .עוריא הנוכמ 100-ב תרושקת תלועפ לכ
 ןפואב סיעוריא לבקל וא (המודכו טאיצ סוזיל ,העדוה חולשל) ליעפ ןפואב
 .(המודכו טאיצל הנמזה לבקל ,רחא והשממ העדוה לבקל) ליבס

| 5 
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 ,רשקה תמישרב והשלכ שמתשמל סיעוריא חולשל סיניינועמ םתא רשאכ

 םישרתב גצומה ,םיעוריאה טירפת עיפוי םכינפל .שמתשמה סש לע וצחל

 סיעוריא יבגל סיטרפל .פוחנפ|6 1066 בצמב סיעוריאה טירפת והז .אבה

 .ךשמהב 40788066 1060 ףיעסב ונייע ,חולשל ןתינש סיפסונ

 היה 95600 ---------

 ₪9 \א/סס 0505 40065 (0ח) 5
 ןסס 03

 [₪ וחוס

 א הסחוס

6 2% 

 [ן 40/0000 65

 !6() לש םיעוריאה טירפת

 העדוה תחילש

 םישמתשמל סגו עגרכ םירבוחמש םישמתשמל תועדוה חולשל םילוכי סתא

 הלופכ הציחל וצחל ,שמתשמל העדוה חולשל תנמ לע .עגרכ סירבוחמ סניאש

 תמישרב ומש לע צוחלל סילוכי סתא ,ןיפולחל .רשקה תמישרב ומש לע

 תבית העיפומ סא .חתפנש םיעוריאה טירפתמ 688886 רוחבלו רשקה

 תחילש ןולח סכינפל עיפומ תעכ .התוא ורגסו בותכה תא וארק ,העדוה

 .אבה סישרתב גצומכ ,העדוהה

 לילצה ןצחל | בוציעה ינצחל

 56ח0 655800 [.ּה(סז

:0 

 00: או

0161 1659806: 5: 

 ןאוסזט ןצחלה--3>= כ וו6 | 06

 העדוה וחלש

 ינצחלב שמתשהל ולכות ,וצרת סא .יזכרמה ןולחב העדוהה תא ודילקה

 לש הדלקה ילילצ סיעמשנ סא .עבצ ףיסוהלו סינפוג תונשל תנמ לע בוציעה

 וחלל סכתורשפאב ,םכל םיעירפמ סהו ,דילקמ התאש ןמזב הביתכ תנוכמ

 .סקיתשהל ידכ לילצה ןצחל לע

 רש | ווקר



 ילארשיה טנרטניאה ךירדמ - זופת

 רוזא עיפומ םכינפל .א1סז6 ןצחלה לע וצחל ,תופסונ תויורשפא רידגהל תנמ לע
 לע הז רוזאב וחלל סילוכי סתא ,המגודל .תונוש תויורשפא ובו ,ןולחה לש ףסונ
 .דחא שמתשממ רתויל העדוהה תא חולשל ידכ ,זאוט1וק!6 6סוקוסחופ ןצחלה

 .התוא חולשל תנמ לע 5606 לע וצחל ,העדוהה תא רבחל סתמייסש רחאל

 \/פט תבותכ תחילש

 והשימל תבותכה תא חולשל םיצור סתאו \/6ט-ב ןיינעמ ףדל סתעגה םא
 שמתשמה סש לע וצחל .יוצרה ףדב חותפ ןפדפדה תא וריתוה ,רשקה תמישרמ
 160 .םיעוריאה תמישרמ \א/60 286 8 0281)) ורחבו ,רשקה תמישרב
 .אבה םישרתבש העדוהה ןולח תא גיצת

 47 56ה0 001. 655880 [.ה(סז (-[הז>]
0 
 |ושמא:| 7 אוסש יו |
 | אהה : סקופלוס ₪

 50060 / חו
 ווק: //שחאוא.חחטס 60 -

 חוסז 01. 0650זוקווסח:

 1חופ 19 8 ףז68\ סטופ וו 510

 םוסוס | 6 |

 \/9ַ6פ תבותכ וחלש

 טאיצל ה!טסזה

 ,תמזאה ןעמל) עגרכ םירבוחמש סישמתשמ קר (החיש) טא'צל ונימזת ללכ ךרדב
 הנמזהה תא לבקי אוה םלוא ,רבוחמ וניאש שמתשמל סג הנמזה חולשל רשפא
 וצחל ,טאיצל שמתשמ ןימצהל תנמ לע .(דחוימב ישעמ אל הזו ,רבחתי רשאכ קר
 .םיעוריאה טירפתמ 618: תורשפאב ורתבו ,רשקה תמישרב ומש לע

 הנמזהכ הרצק העדוה דילקהל ולכות .טאיצל השקבה תעדוה עיפות םכינפל
 סע טאיצ רבכ סילהנמ התא סא .64( ןצחלה לע ץוחלל טושפ וא ,טא'צל
 ףסונה ףתתשמה לש ומש תא וררג ,ףסונ ףתתשמ ןימזהל סיניינועמו והשימ
 .החישה ןולח תרתוכ לא

 אוצמל ןתינ טאי'צב תונושה תויורשפאב שומישה לש טרופמ רואית

 .160 רתאבש סינווקמה סיכירדמב

 ולכות שמתשמ לש םיעוריאה טירפתב ,הכ דע וראותש סיעוריאה דבלמ

 לוניש ,(![ח0ַ) םיאלמ שמתשמ יטרפ תגצה ללוכ ,תופסונ תויורשפאב רוחבל

 שמתשמ תקיחמו (66ח386) רשקה תמישרב גצומ רשא שמתשמ לש סשה
 .(061600) המישרהמ
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 םדקתסה !6

 תררב בצמ אוהש ,5וחחק16 1066 בצמב תולולכ הכ דע וראותש תויורשפאה
 לכ תא עצבל סילוכי םתא ,הז בצמב .שדח שמתשמ רובע הנכתה לש לדחמה

 ויהת ןמזה םעש חינהל ריבס ,סלוא .ןהל וקקדזתש תויסיסבה תולועפה
 40/8066 בצמל רובעל סכילע ךכ סשלו ,סכיתויורשפא תא ביחרהל סיניינועמ

6 

 /4ע3וו660 1046 בצומל רבע

 רתויב הטושפה ךרדה .86/88066 1/1066 בצמל רבעמל סיכרד המכ תומייק

 סוקמב .100) לש ישארה ןולחב 10 078060 1066 ןצחלה לע וחלל איה

 לש הנותחתה תילאמשה הניפב) 160 ןצחלה לע ץוחלל סילוכי סתא ,תאז

 .44008ת060 16801806 תורשפאב רוחבלו 55ו0תג /16מט לע וא (ישארה ןולחה

 רוחבלו רשקה תמישרב סישמתשמה תומשמ דחא לע וחלל איה תפסונ ךרד

58 0/80066\/. 

 .אבה םישרתבש חיש-ודה תבית תחיתפל איבת תוטישהמ תחא לכ

 ןח 51016 / 20+3ח066 006 56100ווסה [>]

 1 6חהטו65 עסונ !ס סחסס56 םס(וא66מ +עסואותס וח 5ותתק16 006 ב30
 צסזאוחס וח /40/3ה 060 הוס. \\/סזאוהַס וח 40/8060 006 ]| 636

 עס (ס 300658 3חְה סקסז6(3 3 ואוטו +8 ס[ |00 [(ג6

 [ : סוג 16 (וווזסתו|ש שצטז6וחס ומ 5 וחחפ!6 6

] 00055 0015 | 

 10 פס0וחחסז5' 006. 400655 6 |
 פוס |60 !וחסו!וסחפ סחע. |

 = 0 חהמ!6 800055 0 8112 טחס\וסח5. ן וא חמוש 0 5
0 

 ₪7 סח 16010 6 [0 יח 0 0306.

 5טק [40098 6 | .םוספ6 //וחטסא

 /46שגְח666 1006 לא רבעוב

 .רבעמה תא םילשהל תנמ לע 5ואגוסה 10 40/9006 1/1066 ןצחלה לע וצחל

 תוברה תויורשפאבו 160) לש ישארה ןולחב לחש יונישב ןיתבהל ולכות דימ

 .םיטירפתל ופסונש

 /עּבוו666 10046 תויורשפא

 ףיעסב .הז סדקתמ בצמ עיצמש תויורשפאה עפש תא ראתלמ העיריה רצקת

 הצק קר והו סלוא ,רתוי תוישומישה תויורשפאהמ תודחא רוקסנ הז

 .רתוי ףיקמ רואיתל 160 רתאבו תנווקמה הרזעב רזעיהל צלמומו ןוחרקה

 ו



 ילארשיה טנרטניאה ךירדמ - זופת

 תורבחתה יבצמ

 יפכ ,תורבחתה יבצמ ינש קר םימייק ,הכ דע םתרכהש הטושפה הביבסב

 - ישארה ןולחה לש הנותחתה תינמיה הניפבש 51805 סת טירפתב סיגצומש

 םתלחתה הו בלשבש ןכתיי .(כו5ס0חמ60160) קתונמו ((200060160) רבוחמ

 תמישרב סיעיפומ סתאש סישנאה לכ - 608860066 בצמ לש ןורסחב ןיחבהל

 תונמזהו תועדוהב סכתא סידירטמו ,סירבוחמ סתאש סיעדוי םהלש רשקה
 סירחא סישנאש ילב [6()-ל סירבוחמ תויהל ךרוצ ושיגרתש ןכתיי .החישל

 טירפתל ופסונש סידחוימה תורבחתהה יבצמ סימיי*ק הא ךרוצל .םכל ועירפי

 לע 51815 \/[סםט טירפתה לע וצחל .םדקתמה בצמל רבעמה סע 518028 תו

 :ןהיניבו ,תונושה תויורשפאה תא ןוחבל תנמ

 .הכ דע סתדבע ובש ליגרה רוביחה בצמ :4+8113010/00תת660 +

 סיאצמנ סכניא םלוא ,םירבוחמ םתאש תוארל םילוכי םישמתשמ : וגז +

 הבושת תעדוה לבקמ עוריא סכילא חולשל הסטנמש ימ .בשחמה דיל עגרכ

 סכתורשפאב .(תאז סע ,חלשנ עוריאה) עגרכ םיקוסע סתאש תיטמוטוא

 .םסכלשמ העדוה רבחל וא שארמ תועובק תועדוה המכ ןיבמ רוחבל

 תועדוה .רתוי ההובג תויטרפ תמר קינעמ סלוא ,4ש4ע-ל המוד :(020000166 +

 ועיגי תועדוהה ראש לכ וליאו ,ליגרכ ועיגי תלושה יייע ייתופוחדיי ורדגוהש

 .סכתעד תא חיסהל אל ידכ ובהבהי אל ךא

 תמר קינעמ סלוא ,00ס0ק160-) /4₪4ָע-ל המוד :פאע (20 ח0+ 215טזט) +

 אל ךא ,רשקה תמישרב ועיפוי וחלשייש תועדוהה לכ .רתוי הובג תויטרפ

 .ובהבהי

 ףא .םירחא לש רשקה תומישרב סיארנ יתלבל סכתא ךפוה :1ח%181016 +

 ועדי רשא םישמתשמ רוחבל סכתורשפאב .סירבוחמ סתאש עדי אל דחא

 .סיארנ יתלב םתאשכ סג סירבוחמ סתאש

 דצל ועיפויש סילמסה סה טירפתב תויורשפאה דצל םיעיפומה םילמסה

 .בצמו בצמ לכב םסירחא לש רשקה תומישרב סכמש

 בחרוומה םיעוריאה טירפת

 םתא רשאכ עיפומ רשא) סיעוריאה טירפת ,םדקתמה בצמל סתרבעש רחאל

 ןיב .תובר תושדח תויורשפא ליכמ (רשקה תמישרב שמתשמ סש לע םיצחול

 :תופסונה תויורשפאה

 .עגרכ רבוחמ אוה םא ,שמתשמל בשחמ ץבוק חולשל סכתורשפאב :816 +

 ראתמה ןולח םכינפל גיצתו ,יוצרה צבוקה תא רוחבל םסכל רשפאת

 .צבוקה תחילש תומדקתה תא

 ד וו מפ
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 לש ןווגמ ךותמ הכרב סיטרכ תולשל סכתורשפאב :(1(2760ם8 06870 +

 סתא הבש הבית תחתופ וז תורשפאב הריחב .םינכומ הכרב יסיטרכ

 ןאסאו ינצחל לע וצחל .תונוש תוירוגטק ךותמ יוצרה סיטרכה תא סירחוב

 ךילהתה ףוסל דע ,סיטרכה תנכה לש סינושה סיבלשה ןיב רובעל תנמ לע

 תועיבשל רדגומ לכה רשאכ .רמגומה רצותב תופצל תורשפא ךל ןתנית וב

 .56ת6 לע וצחל ,סכנוצר

 ,םכמו סכילא וחלשנש סיעוריאה ןויכראב ןייעל םכל רשפאמ :0(1188:ץ +

 .סכתוחונל ולא תומישר להנלו

 םיפסונ םיתוריש

 טירפת אוה סדקתמה בצמב 100  ןולחל ףסונש סישדחה סיביכרה דחא
 :סהיניבו ,םינוש םיתוריש ליעפהל תנמ לע 56/1085 ןצחלה לע וצחל 85

 .סירחבנ סידעומב סכינפל וגצויש תורוכזת ןמזתל סכל רשפאמ :6ח11ם00 +

 .הדובעה ןחלוש לע ובצויש םינטק סיקתפ בותכל םכל רשפאמ :א00068 +

 .תולטמ תמישר תריצי :1020 +



 המ) טנרטניאה ךרד סיקסע תכירע לש אשונה הכוו תונורחאה סינשב

 .הלודג תיתרושקת הפישחל (6-ססווווווסויטס - ל))רטקלא רחסמ םויכ הנוכמש

 רבד רוכמל וא תונקל סויה רבכ ןתינ ,וכרד תליחתב אצמנ םסוחתהש תורמל

 ןיינעמ םוקמכ קר אל \/6פ-ל סחייתהל תוליחתמ תורבח .טנרטניאה ךרד

 .וצצמחהל רוסאש קושכ אלא ,וב תוסנתהל

 תוינק

 ןתינ ובש וסט רתא לש רחא םש אוה (תנווקמ תונח וא) תילאוטריו תונח
 תונהיל ולכות ,םתרבצ רבכש השילגה תויונמוימ תועצמאב .סירצומ תונקל

 : תנווקמ היינק לש תונורתיהמ

 ,םירידנ סניאש) סירקמ דבלמ .הנשב םימי 365 ,הממיב תועש 24 היינק +

 יכרוצ וא תולקת לשב ליעפ וניא תונחה לש תרשה סהבש ,רעצה הברמל

 .תוחותפ דימת תונווקמ תויונח ,(הקוזחת

 סיתיעל עיצמ ןווקמ גולטק .םירצומה לש םירואיתו תונומתל השיג +
 יבגל םיטרפ ,תולורשפא תומישר ,סירצומ לש תונומתל סירושיק תובורק
 .המודכו רצומה

 תובורק סיתיעל סיעיצמ סיבר סירצומ םיליכמה םירתא .שופיח ילכ +

 .יוצרה רצומה רותיאל שופיח ילכ

 תוחנה תובורק סיתיעל תועיצמ תוילאוטריו תויונח .תודחוימ תועצה +

 .רתאה ךרד הנוקש ימל קר סינימז רשא סםידחוימ סיעצבמו

 המ קוידב ןימזהל סכל תורשפאמ תויונחהמ קלח .תישיא המאתה +

 .םכל סיאתמה רצומ תונבלו ,םיצור סתאש

 תמישרל תופרטצה ספוט תועיצמ תובר תונווקמ תויונח .הצופת תומישר +

 .םידחוימ סיעצבמו סישדח סירצומ לע סכל עידות רשא ,הצופת

 םכלש יארשאה סיטרכ רפסמ תדלקה ללכ ךרדב תבייחמ תנווקמ היינק

 וניא רתאה סא תאז ושעת לא סעפ ףא .ןווקמ ספוטב סירחא םישיגר סיטרפו

 לסל סירצומ ופיסוהו סיריחמ וושה ,תוילאוטריו תויונחב וטטוש .חטבואמ

 יו וב
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 םכיטרפ תא אלמל סירומא סתא ובש ףדל סיעיגמ םתא רשאכ סלוא .תוינקה

 ,םינפדפדה בורב .חטבואמ ףדהש ואדו ,ןובשח תחיתפ וא היינקה עוציב םשל

 סא .ןולחה תיתחתב סלש בוהז חתפמ וא רוגס בוהז לוענמ לש למס ךכ לע דיעי

 .רחא סוקמב ונק ,למס סוש ןיאש וא חותפ לוענמ ,רובש חתפמ סיאור םתא

 תוינק תולגעבו תונובשחב שוסיש

 תויונחב ,סלוא .תנווקמ היינק םסשל תמיוסמ תונמוימב ךרוצ ןיא ,ללכ ךרדב

 לע לקהל םתרטמש סיאבה סיעצמאה ינשמ דחאב ולקתית תובר תונווקמ
 :היינקה

 ושקבתת ,תנווקמ תונחב ןובשח םיחתופ סתא רשאכ :(8060טם0 ןובשח +

 .יארשאה סיטרכ יטרפ וא חתולשמה יטרפ ןוגכ םינוש םיטרפ רוסמל

 לכב תוינק ךורעל םילוכי סתא ,תחא סעפ ולא םיטרפ םתרטמש רחאל

 סתא ללכ ךרדב .בוש םתוא ןיזהל סכילע היהיש ילבמ ,וצרתש תע

 ךרד .רתאה סכתא ההזמ סתועצמאבו ,המסיסו שמתשמ סש סםילבקמ

 ךרד אלש םיטרפה תא רוסמל סכל תורשפאמ תומיוסמ תויונח ,בגא

 .סכיתוששח תא עיגרהל ידכ ,(ןופלטב וא סקפב) טנרטניאה

 המכ רוחבל סכל תרשפאמ תוינק תלגע :(5100ק108 035660) תולנק לס +

 סיתיעל .דוחל רצומ לכ תונקל סוקמב ,דחי סלוכ תא שוכרלו סירצומ

 ךכ ,רתאב רוקיבל רוקיב ןיב םירצומ סכרובעב תרמוש תוינקה תלגע

 סתא ,םימיוסמ םירתאב .דימ השיכרה תא עצבל סיבייח םכניאש

 ינפל דוע תוינקה תלגעב םירבטצמה סירצומה יריחמ לש סוכיס סילבקמ

 שומיש םיבייחמ תוינק תולגעו תונובשח ,תובורק סיתיעל.היינקה עוציב

 אוהש ךכ ךלש בשחמה תורדגה תא סתעבק סא .םכלש בשחמב תויגועב

 תלגעב שמתשהל וא ןובשח חותפל םיסנמ סתאו ,תויגוע לבקמ אל

 תונשל סכילעש סכל העידומה האיגש תעדוה לבקל םילולע סתא ,תוינק

 .תוינק ךורעל ולכותש ינפל תורדגהה תא

 תויבוסופ תוריכמ ירתאב הריכואו היינק

 תורושל ופרטצה תויבמופה תוריכמה יתב סג םינורחאה סישדוחב
 ןיוצמ סוקמ סה תויבמופ תוריכמ ירתא .רתויב םיירלופופ וכפהו ,טנרטניאה
 הנהמ תויהל הלוכי המצע היינקהו ,תשמושמו השדח הרוחס וב אוצמל
 תויבמופה תוריכמה רתא אוה ,אש.60998ץ.ססת\ תבותכב ,628/ .דואמ
 :ללוכ ,םירחא סירתא םג םימייק סלוא ,סויכ רתויב ירלופופה

 הווסוסחפ./800.60תב : +8000 0000ת5 +

 הונס(1סת5.8ת1820ת.00מב /\ת1820ח.00זה /\1נ0110ת5 +

 יראו .סט(667116165.00תב : 20670616 62 300766 +

 קי
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 0 צ = 2 מפ
 8 - ה יו - ו . \, אאואמ

 ,םכנט2נטוטצ-בה 609" שב
 והא
 .םמווצ-1ופוופב אח
 קט
 ו

 שב טומוצ 5 01
 כ ב ה יכז1צ לנוסח ווב

 כב

 םויכ רתויב ירלופופה תויבסופה תוריכמה רתא .63ץ

 לש תופתתשה רשפאמ אוהש אדוול סכילע ,ילארשי וניאש רתאב רבודמ םא

 תודחוימ תוקלחמ סיללוכ סירתאהמ קלח ,המגודל .סיימואלניב תוחוקל

 רשפאמ רכומה סאה רצומ לכ דצל סינייצמ סהש וא ,תוימואלניב תושיכרל

 וחלש ,רתאב הז אשונב סיטרפ אוצמל סיחילצמ סכניא םא .ימואלניב תולשמ
 .רתאה ילהנמל ינורטקלא ראוד

 טנרטניאב תויבוטופ תוריכמ תועצבתמ דציכ

 אלל סג הריכמל סיעצומה סירצומה תא ןוחבל ןתינ ללכ ךרדבש תורמל

 - ןווקמ ספוט יולימ לש ריהמ ךילהת - סשריהל סכילע סירתאה בורב ,סושיר

 שמתשהל םילוכי םתא ,סתמשרנש רחאל .םיטירפ תונקל וא רוכמל תנמ לע

 ומיש .םכתא סיניינעמש סיטירפ שפחל ידכ רתאב תוירוגטקב וא שופיחה ילכב
 לומ תבשל ךרוצ ןיאש ךכ ,עובש ףאו ,םימי המכ תוכשמנ תוריכמה בורש בל
 .ןיינעהמ תונהיל ידכ תועש ךשמב בשחמה

 ךכ ,הנוקהו רכומה ןיב םיפסכה תרבעהב דיקפת קחשמ רתאה ןיא ללכ ךרדב
 ללכ ךרדב תלשי רתאה ,םסכלש העצהה הכזת סא .חטבואמ רתאב ךרוצ ןיאש
 .םכיניב רשקלו הייכזה לע םכל עידוהל ידכ רכומלו סכל ינורטקלא ראוד

 סולשת ןגראלו סכיניב רשק רוציל בוצק ןמז רכומלו םכל שי ןכמ רחאל
 תוירחסמ תורבח סה תויבמופ תוריכמ ירתאב סירכומהמ סיבר .חולשמו /
 .יארשא סיטרכב סולשת תולבקמ רשא ן

 סילוכי םינוקו סירכומ .(:6649060% :סחמ) בושמ ספוטב שומיש השוע 6ץ |
 םתא ,סינוק םתאש ינפל .הז יבגל הז תוילילשו תויבויח תורעה םסרפל

 ןיאש אדוול ידכ סדא ותואמ ונק רשא םירחא לש תורעה קודבל סילוכי |
 .םיקסע ותא ךורעל יאדכ אלש והשימב רבודמ

 | ן



 תועיסנו ילכלכ עדימ .תויעק ירתא - 18 קרפ

 קלח ,סילודג םימוכסב תוריכמב רבודמשכ ןוכיסה תא סצמצל תנמ לע

 ךופהל םיעייסמ רשא ,סידחוימ ךווית יתורישל םירושיק סיעיצמ סירתאהמ
 סולשת תרומת) דחי סג הנוקהו רכומה רובעב רתו* החוטבל הקסטעה תא

 .(ןבומכ

 דע רבד חלוש וניא ודיצמ רכומה .רכומל אל ,ךוויתה תורישל םלשמ הנוקה

 תורישל עידומ הנוקה רשאכ .ףסכה תא לביק ךוויתה תורישש עדוי אוהש

 .רכומל סלשמ ךוויתה תוריש ,עיגה טירפהש ךוויתה

 םינוקל תוצע

 תמישרב ונייעתש יאדכ ,תויבמופ תוריכמ ירתא תוסנל סיניינועמ סתא סא

 :האבה תוצעה

 יאדוול ידכ ,ריחמ תעצה חולשמ ינפל סיוסמ רכומל עגונב בושמב ןייעל שי +

 .וילע ךומסל ןתינש

 ידכ םירחא תורוקמב וא \/6ס-ב שפחל שי ,טירפ לע ריחמ תעצה ינפל +

 .ללכ ךרדב רכמנ אוה הבש סיריחמה תמר תא תוארל

 שי ,םיאנת סיניוצמ אל סא .חולשמהו סולשתה יאנת םהמ קודבל שי +

 .םיטרפ ררבו רכומל ינורטקלא ראוד חולשל

 ופוסב סלשלו סיריחמ תמחלמל ררגיהל לק ,הריכמה טהלב .ףחסיהל אל +

 אלו ןוילע ףר לע טילחהל שי .תירוקמה הנווכהמ רתוי הברה רבד לש

 .תורחא תוריכמ ויחי דימת .ותוא רובעל

 םילארשי תויבומופ תוריכמ/תוינק ירתא

 םירחב;נ

 .םיצלמומ תויבמופ תוריכמ/תוינק ירתא סה ךשמהב סיטרופמה סירתאה

 הריכמה ,היינקה תוטיש יתש תא סיבלשמ סיתיעל לארשיב תוינקה ירתא

 לכב ושפחל יוצר ,םיוסמ רצומ תיינק תארקל .הליגרה הריכמהו תיבמופה

 עצומש רצומב רבודמ רשאכ .וריחמ תא תוושהלו םיאבה סירתאהמ דחא

 ועבקתש יוצר ,הליגר הריכמב םירחאבו תיבמופ הריכמב םירתאהמ קלחב

 ,(ריבסה תולובגב) סלשל סינינועמ סתא ותואש רתויב ךומנה ריחמה המ

 עצומש המודה רצומה ריחממ ךומנ הז ריחמ םא ,תיבמופה הריכמב ועיצהלו

 תא שוכרל תוסנל ולכות דימת ,לבקתת אל סכתעצה סא .הליגר הריכמב

 .הליגר הריכמב רצומה

 סימוחתב סירצומ ןווגמ םינוקל עיצמ זופת לש תוינקה ץורע תוינק זופת +

 .הליגר איה הריכמה תטיש .חבטמל סירצומ דעו םיבשחממ לחה סינוש

 תבותכ .תוחוקל תוצובקל סיזרכמו תויבמופ תוריכמ סג עיצמ צורעה

 .8םסק .(9002.00.1] :ףורעה

 רו ושש
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 זופת לש תויעקה יורע
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 סירצומ ןווגמ עיצמ ץּיווטנ לש תויבמופה תוריכמה רתא ןשקאטנ +
 .וארארא .ת80110(6ת.00.11 : רתאה תבותכ .סרובעב תועצה שיגהל ןתינש
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 .תיבמו' הדיכטל םיעצומה םידצר מ 2ע ינו רטקלא ראודב ףסרש עדימ לבקכ יו אדמ וכ |
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 יבטופה זרכמה

 תועיסנ ירתא

 לע אלפתהל ןיאו טנרטניאה תא צמאל םינושארה דחא היה תועיסנה סוחת

 סיליד ןיב תוושהלו טנרטניאה ךרד תמא ןמוב בוט ליד רתאל תורשפאה ;ךכ

 לע הברהב הפידע רתויב ךשומה לידה תא ןימזהל ףוסבלו ,םינוש םירתאב

 ,ךכ לע ףסונ .םינותיעב ףודפד וא תועיסנ ידרשמ ןיב םיילגר תותיכ ינפ

 תעצה לבקל ,תישיא םימאתומ סיליד רופתל לוכי שמתשמה סיבר סירתאב

 .דימ ןימזהלו תיביטקרטא ריחמ

 ב
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 םירחב) םילארשי תועיס) ירתא

 ךרד ורתאתש ןכתיי .דבלב הצלמה רדגב סה ךשמהב םיעיפומה סירתאה
 ירתא םוחת .םכיניעב םיפידע ,םיפסונ סירתא םיירבעה סיסקדניאה
 םקלח םלוא תירבה תוצראב ומכ תתופמ וניא לארשיב תורייתה
 .תונוכת ללש סיעיצמו רתויב םייביטקרטא

 ראב שפונל תועצה ןווגמ עיצמ ץזיווטנ לש תועיסנה רתא א60ז8%6 +

 ,תוסיט ומכ םיוסמ תוריש גוס ןימזהל וא סיליד ןימזהל ןתינ .סלועבו

 ולכות רתאבש ייסכחה ןכוסהיי תרזעב .סינגרואמ םילויטו בכר תרכשה

 לע ףסונ .םוי ידמ ינורטקלאה ראודב סכל תויוצרה תועצהה תא לבקל

 תבותכ .ינורטקלאה ראודב עובש ידמ סיעצבמ לע תושדח לבקל ןתינ ,ךכ

 שעשו .ת60ז8ש61.00.11 :רתאה

 כנה 1
[>] 
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 ,שפונ תוליבח ןימצהל םישמתשמל עיצמ !הלאוו לש תורייתה רתא 90-ה הקדה +

 דעיה תא רוחבל ןתינ .סינגרואמ סילויטו לייוחב תונולמ ,ץראב תונולמ ,תוסיט

 סילידה םיעיפומ ישארה ףדב .םישקובמ םיכיראת יפל שופיח עצבלו יוצרה

 עת .ע/8.60.1]]9/סמ]וח6/? 001, = אז 190 :רתאה תבותכ .םסימחה

 90-ה הקדה

 וי
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 תועיסנ ידעי המכ לע בר עדימ עיצמ הז ףיקמ רתא תומלוע תוארל +

 .םילידו חוטיב ,בכר ,תונולמ ,תוסיט ןימזהל תורשפא סג ומכ ,סלועב

 .ששועושש .ס18₪101.00.1] :רתאה תבותכ

.1 
 הצב אנו= ט1י-אהפלה 6)אב-ה 0]להע הא ,)(\ ף-504ע< ()טדדהה < ההלם! הנאה )רטרו וריההרא נכה תומא

 ו ₪ ד 015-095 04
 .ם מל( 4 5 ,

 תוסלוע תוארל

 .סלועב סירע המכ לע רתויב טרופמ עדימ עיצמ הז רתא םלוע רבכע +

 ןועובשל רבעב ופרוצש הז סשב סיכירדמ לש תנווקמה הסריגב רבודמ

 .ץעא2.101.60.11/תבסט56/שס10/ות06א.5ז1'ב : רתאה תבותכ .ייריעהיי

 דב בח תא ווג

 הי קטו ל

 םלוע רבכע

 ילכלכ/יקסע עדי ירתא

 ןיב רוחבל לוכי שמתשמה .ידמל חתופמ \ראב יקסעה עדימה ירתא םסוחת

 המאתהל תורשפאו תושדח ,ןוהה קוש לע עדימ םיעיצמש םירתא המכ

 .תישיא

 ₪0. ה
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 תוריינ ,תורבח לע עדימ ,תוינכדע הלכלכ תושדח עיצמ הז רתא טסילנא +
 הסרובהמ ינכדע ילכלכ עדימ רתאב אורקל רשפא ,ןכ ומכ .תונרקו ךרע
 קלחל תשגל ידכ רתאב םשרהל שי ..לייוחב תוילארשיה תוינמה לעו
 .ואראוע.8081/51.00.1| :רתאה תבותכ .וב םירוזאהמ

8 

 ולו שו טנושגיבמה .םע-נ נפחא ₪20 =005 ()ט-ההה )הביאו )== )התורה מהע (]המומטמתה< = כ ב

 סחוחפטסילנא
 ות

 ב ב ו 3 ₪ 9 ב ד כ ₪0

 יב

 טי חולה היד ף דפ 9 ש ו .

 טסילנא רתא

 קוש יאשונב תובתכ ליכמ זופת לש םיקסעהו הכלכה ץורע םיקסע זופת +
 ,םיינכט םיחותינ ,הסרובהמ ימוי עדימ ,טפשמו קוח ,םייפלא גאב ,ןוהה
 תוז://סו8002.60.1(.2] :רתאה תבותכ .דועו חייטמ

 [<] יי --<- --- כ כ  בר-רר--כ מ ו
 א [% (= 99 77 ><

 -- 155 ו 3 ₪ 2-2 ₪2 ₪ .4

 ד
 ועו תרכככ | י?ארשדה םנרמתאה רעש 1
 0 מ
 2 2 ו טמקממ ]

 א תרי לחלר 0 7-77---- 7 5

 םיקסע זופת רתא

 ידמ תנכדעתמ לארשיב דיחיה ילכלכה ןותיעה לש תנווקמה הסריגה סבולג +

 שחרתמה לע תנכדועמ בצמ תנומת םיקפסמש תושדחו בר עדימ עיצמו ברע
 .יארותא .₪10005.00.1/110פז0א :רתאה תבותכ .סלועבו <ראב תיקסעה הריזב

- 



 תועיסנו ילכלכ עדימ .תוינק ירתא - 13 קרפ

 ל ל היה 3. 1 5 2 1 ןש ןל טאי !םחא 1-5 שם ₪
 ו ה ו ל 2 ל ב ל

 תשחר|מ שטמטצאצעמממצצשב 7777770 ----- - |  ..קפ)
 הצע שנו ()-י-פוה )מ-2 ]תק טה ()וב -/ סו ()ח--->ה ()ה אא! )ה ()דהתורקומיא (ןתטיתט(ש =

 שב קב הטעת תוחפל זא
 4 וב

 "ארוע" לאצ וניקכעה פיפ

 ב

 הז תא ה

 תועדה
 .ררצדג זהו "ללב : .דתיב סיכול כח דררדזהו פחות רקה כמ הטצצב ב צה

 .הידה
 רג טוב

 רב בב
 ןשחמ

 ב

 סבולג רתא

 תונווקמ תועקשה

 .תוינמ ןוגכ ,תוישחומ אל תורוחס תריכמל ןיוצמ סוקמ איה \/6ט-ה

 תוילאוטריו תוינק רשאמ רתוי בר ןוכיסב תוכורכ הלאכ תועקשה ,ןבומכ
 .סינוכיס תחיקלבו םילודג ףסכ ימוכס תרבעהב רבודמ ללכ ךרדב .תורחא
 תויהל יושע תוינמב ינורטקלא רחסמש ועד ,ךכב םסיניינעתמ סתא סא לבא

 תעצבתמ הקסעה סיבר סירקמבו ,תשרל ץוחמ רחסמ רשאמ הברהב לוז
 .תוקד ךות סיתיעל - תוריהמב

 סירתא תוינק יגוסל דואמ המוד תנווקמ העקשה סיעצבמ סתא ובש ןפואה

 לוכי התא ןכמ רחאלו ,םיוסמ רתאב ןובשח סיחתופ סתא ,ללכ ךרדב .תשרב

 .ךנוצר יפ-לע תוינמ רוכמלו תונקל

 תריסמ ללכ ךרדב תבייחמ הזכש ןובשח תחיתפש רוכזל בושח ,תאז סע

 .תשרב הליגר היינקב רשאמ רתוי ,םכיתודוא סיבר םיטרפ

 םירחב;) םירתא

 סירתאב ורקב ,תונווקמ תועקשה יבגל םיפסונ םיטרפ דומלל תנמ לע

 תונקל םיימואלניב סישמתשמל סג סירשפאמ םירתאהמ קלח .סיאבה

 רתאב שפח .ילארשי חוקל לבקל םייושע טלחהב סהש ךכ ,תוינמ רוכמלו

 רתאה ילהנממ שקב ךרוצה הרקמבו ,סיימואלניב תוחוקלל סיאנתה רחא

 .ינורטקלא ראודב םיטרפ

 םייטנניב םיאשונב תוצעו עדי ירתא

 לש סירואית אורקל ,תונווקמ תועקשה יבגל סיפסונ םסיטרפ דומלל תנמ לע

 :םיאבה סירתאב ורקב ,תוצעו סיפיטב עייתסהלו תונוש תורבח



 וו

 ילארשיה ט;רטניאה ךירדמ - זופת

 וארא .8000%ק01מ1.00תב : 51000[

 סתת1מ 60 : 01צ]צ 5 1ח8מס18] 1צ6ואפ 1צ60עס%

 \ארארא .ו/פ] .0סמב : 11 511601 10 ]

 ט18.40ש/]0מ65.6סמב : [כסשש 1065 3512658 10 810ת 58

 יאר .תרסמ 6 806/1507.60ב : 0

 יער .5וגס065518082186.60ז' : 5110065% 860

 ףוטס8100.00/.16תב : 00! 6

 + + + + + + + + שט .ם85040.00 :

 תועקשה ירתא

 : םיאבה סירתאב ורקב ,עיקשהל ליחתהל סינכומ םסתאש סישח סתא סא

 יואש .6500ש/80.00תב : 0281105 50080 +

 \עוערא .תבז00.8600%תב : 1. 5008 +

 : /\רסוס8מ תא קז055 171800181 50701008 11100 +

 אאא .א סר

 יאואו/ .60806.00תה : 11866*2 +

 .ץורארע .ט/8115176606.00זב : 811 517666 216010ת108 +

 ןסו



 המדקה

 ןווקמה םלועה תא תונבל דציכ הננכתו הבשי טנרטניאה ימכת תצעומ רשאכ

 המ ,םלועה תופש בור .הינייעמ שארב התייה אל לארשי תנידמ ,שדחה

 ףא סלועה ימע בור .ךפהל אקווד אלא ,לאמשל ןימימ תובתכנ אל ,תושעל

 ןפדפד סא .םהלש הלעפהה תכרעמב ירבע ןפוגב סישמתשמ ,ןבומכ ,סניא

 סינפוג תרזעב ותוא גיצהל הסני אוה ,תירבעב \\6ס דומעב לקתנ יּזעול

 :ךכ ,המגודל ,תיארנ תלבקתמה האצותה .םייזעול

12 1630 6 

 ומכ ,תירבעב סיליגר סינפוגל ןפדפדב םינפוגה תרדגה תא הנשנ סא םג

 אוה ךכל יכ ,ןימיל לאמשמ טסקטה תא גיצי ןפדפדה ,א!וזואחו ןא 8

 : תעדה תא החינמ שממ אל תלבקתמה האצותה .ליגר

 ?ביצד ניתְו לרכוש מוצריס

 אס אתס מנוייס באקטיוינט תוכלו להזמי) בל מוצר שעולה על
 דעתכס ושליח יביא אותו לאְו שתרצו
 איי צורְד בשימוש בכרטיס אשראי

 ,לבא .היעבל ןורתפ ואצמו ,סה סג לארשיב טנרטניאה ימכח ,ךכ סא ,ובשי
 ינש ולבקתה !דחא קר המל זא ,ןורתפ רבכ סא ,םימכח תצובק לכ ומכ

 :ןלהלדכ ,םייצכרמ תונורתפ

 ילאוזיווה ןקתה

 ירבעה טסקטה תא גיצמ ןפדפדה :םסכח ךא טושפ קירטב שמתשמ הא ןקת
 בותכל סוקמב .ןפדפדה תא המרנו שארמ ותוא ךופהנ טושפ !היעב ןיא !ךופה
 לאמשמ ותוא בותכנ ,לאמשל ןימימ ,תילמרונ הרוצב ירבעה טסקטה תא

 ןכלו ,שארמ ךופה בתכנ טסקטה לבא ,ךופה טסקטה תא גיצמ ןפדפדה .ןימיל |
 ,ראב םיפדה ירצוי לכ יייע טעמכ רחבנ הז ןקת .רשי הווש ךופה לע ךופה ן
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 טנרטניאב תירבע - 14 קרפ

 ידומעיי ,ייקזביי ירתא ,ייצראהייו ייסבולגיי םיימויה םינותיעה ירתא ללוכ
 ןתינ הז ןקת לע םיפסונ סםיטרפ .דועו ייתסנכהיי רתא ,'תשר יפדיי ,ייבהז

 ןקתה תאצמהש תנווקמ עדימו ךוניח תכרעמ ,תינונס לש רתאב אורקל
 .זס://ראוא 1 .םתטת11.א] 2.1160 6 .םחמ]-ב ,הל תסחוימ

 תירבעב תכמותה הלעפה תכרעמ שרוד וניא אוהש אוה הז ןקת לש ףסונ ןורתי
 ,ןכל .והזו ,דחוימ ןפוג ןיקתהל קר םישרדנ םתא - תירבעב ךמותה ןפדפד וא
 .םיירבע םירתא אורקל סינינועמה לייוחב תירבע ירבודל סג םיאתמ ןקתה

 יגולה ןקתה

 אל ונחנא ןימיל לאמשמ בותכלי' ,יגולה ןקתה יכמות ווירכה יי!ןאכ דעיי
 םינפדפדמ תעבונ תירבעב /טפ יפד תגצהו תביתכב היעבה סא .יי!םינכומ
 בותכל לגוסמ ימ לבא .תירבעב ןפדפד בותכנ טושפ ,םמצעל ובשח ,םייזעול

 םיעצומ םינפדפדה לכ טעמכ ,סויכ) חוור תורטמל אלש תבכרומ הנכת
 ,טפוסורקימ זםסצמוצמה ילארשיה םיבשחמה קושב (סניח םישמתשמל
 .ןבומכ

 תכמותה הסריג) תירבע הסריגב סג ואצי [תוסחו6 :אק[סזסז לש 4-ו ,3 תואסריג

 סע הסריג דירוהל רוחבל סילוכי םישמתשמהשכ ,יגולה ןקתב תירבע יפדב

 תימואלניב הסריגב אצי 1םז6ח061 םאק!סז6ז 5 .(םיילגנא וא םיירבע םיטירפת

 ]תוסס תסריג .יגולה ןקתה יפ-לע תירבעב סיבותכש \/60 יפדב תכמותש

 תבותכהמ הדרוהל תנתינ תירבעב םיטירפת סע אקס 5

 תכרעמ) תירבעב \/ום60ש85 98 ישמתשמל ואש תו

 תוכרעמ ישמתשמ .(ךסמה לש ןימי דצב גצומ לחתה ןצחלה הבש הלעפהה

 םיטירפתה סע הסריגה תא וז תבותכמ דירוהל םילוכי תורחא הלעפה

 .סיילגנאה

 ,\ראב ירלופופה ןפדפדה סויכ אוה תונושה ויתואסריג לע 1ם06ח66 אק!סזסז
 םסתא סא .ירבעה שלוגל תקפסמ טפוסורקימש תונורתפה תוכזב הברה

 יפד דימת גיצהל הטושפ הלועפ תרזעב ולכות ,1חוטתמ66 3א1סז6-ב םישמתשמ

 וא 1צ6₪0806 1צגטוקגוס-ב םישמתשמ סתא םא |.תירבעב 0

 הטישב ורצונש טנרטניא יפדב תופצל ישוקב ולקתיתש ןכתיי ,(2סתותווגחוס0(8

 .שירבייג ךל ואריי ולא סיפדב תירבעהו ,דבלב תיגולה

 טנרטניאב תירבע הייפצל תונורתפ

4 

 לע ,6סתותווגתוס8007-ו 1161509406 ]צ9טו89ז0ז סיכמות ובש ילאוזיווה ןקתה

 גיצהל עדויש ,דחוימ ןפוג ןיקתהל ארוקהמ שרוד ,תונושה סהיתואסריג

 ומכ) הזכ ןפוגש חינהל ריבס .הליגרה הרוצב סוקמב ןימיל לאמשמ תירבע
 יפל ולעפ ,אלש הרקמב .םכלש ופדפדב ןקתומ רבכ (המגודל ,01006 ןפוגה

 .אבה ףיעסבש תוארוהה



 ילארשיה טנרטנליאה ךירדמ - זופת

 146056326 [(ּגעו23(סז םע ירבע טסקטב הייפצ
 6 וו ווהו63+0סז1 !א

 6180806 !\8וק9(סז ןפדפדה תועצמאב תירבעב תופצל סיחילצמ סכניא םא
 :םיאבה סידעצה יפ-לע ולעפ ,(סתותמטת10800ז וא

 .סכלש השיגה קפט תועצמאב טנרטניאל רבחתה .1

 :אבה רתאל שולג 2

 עוצר .פ1ס 05 .00 .11/116016ש/160ת 6 .(וו]

 תש רה ןפוג תא דירוהל תנמ לע רתאב תועיפומש תוארוהה יפל לעפ 3
 הלעפהה תכרעמ רובעב תודעוימש תוארוהה .וניקתהלו 5

 תייגולונכט .ץוח6סועפ 98 הלעפהה תכרעמל סג תומיאתמ \/ות6ס0ששפ 5
 הסריגה תא דירוהל צלמומ .ףרה אלל תללכתשמ טנרטניאב השילגה

 : תבותכהמ (סתותוטחוס41ז0ז וא 16150906 [\9טו89ז0ז לש רתויב תינכדעה

 כ: 61506.6 תק סו 10 8/1066 זר

 ןוו(6ז166 םאקוסזסז םע תירבעב הייפצ

 סא .היעב אלל [חז6חו61 אאק!סזסז סע תירבע תוארל סכל רשפאמ יגולה ןקתה

 גצומה ירבע טסקטב סילקתנ סתא !מו6חג6 :אקןסזסז םע השילגה ךלהמב

 תאזש חינהל ריבס ,תויניטל תויתואב גצומה ירבע טסקטב וא ןימיל לאמשמ

 ,יוארכ גצויש ירבע טסקטב תופצל ידכ .ילאוזיווה ןקתב בתכנ אוהש סושמ
 :סיאבה סידעצה יפל לועפל שי

 ,(5ח6001ח8) הפש תורשפאב רחבו ףדב קיר חטש לע תינמי-הציחל חל .1

 לש םיטירפתה תרושב (צושא | ₪ת600גח0) םינפוג | הגוצת רחב וא
 .ןח66תו6ז א

 םיטירפת סע ןפדפד ךל שי סא ירבע תיבפלא (יתוזח 1502) תורשפאב רחב 2

 ןפדפדה סא ₪₪6001מ8 | 1160ז6ו/ (1502 \1808]) תורשפאב וא תירבעב

 .דבלב תילגנאב סיטירפת ללוכ ךלש

 .ןוכנה ןוויכב תעכ גצוי ירבעה טסקטה

 תופצל חילצמ סכניאו 1םז6ח6 םאק!סתשז 3 סע םישלוג םסתא סא

 :אבה רתאל שולגו טנרטניאל ורבחתה ,ירבע טסקטב

 יאו .0]8 065.60 .11/1160176ש/100 6 ב[

 .(0065!2 ןפוגה תא ןיקתהל תנמ לע ףדב תועיפומה תוארוהה רחא ובקע .3
 1הזטחו6[ תאק1סז6ז ןפדפדה לש רתויב תמדקתמה הסריגה תא דירוהל למומ

 לארשי טפוסורקימ לש רתאהמ (ולא םירבד תביתכ תעשל ןוכנ ,5 הסריג)
 ןקתה תא דבל והאי ייסימכתיי סירתא שווא .תחוסז18186/)0506.000] תבותכב

 סיפדב תירבעה תא וגיציו ילאוזיו וא יגול - שמתשמ סכלש ןפדפדה ובש
 .יטמוטוא ןפואב יוארכ

5 
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 ידבעמל שפט יפדוס תירבע תקתעה
 םילילסת

 16180806 תועצמאב םיגצומש \/סס יפדמ ירבע טסקט קיתעהל וסנת סא
 1ת(6חו66 3אק!סז6ז-ב סיגצומש \/סס יפדמ וא (2סתנתוטתוס800ז ]90

 ישיאה בשחמב ןקתומש םילילמת דבעמ לא ,ילאוזיווה ןקתב ובתכנ רשאו

 ינמיס לש רורב אל ףסוא אלא וניא קתעוהש טסקטהש תולגל וחכווית ,ךלש

 לש דיחא אלה ןקתה תייעב ,בוש ,איה ךכל הביסה .שירבייג בתכו הלאש

 םיגצומש \/6ט יפדמ ירבע טסקט קיתעהל וסנת סא .\/69-ב תירבעה
 םילילמת דבעמ לא ,יגולה ןקתב ובתכנ רשאו [מז6חו61 <א01סז6ז תועצמאב

 וילא ופסוותי לבא יוארכ גצוי טסקטהש וארת ,ךלש ישיאה בשחמב ןקתומש

 .סהב ךרוצ סכל ןיאש יאדוול בורקש דוק ינמיס

 שמתשהל צלמומ ,ץ/6פ-ב תירבעל ןקתה תייעב ורתפיתש דע זןורתפה המ

 .61-00 הנכתב

 תילאוזיו תירבעב \/6ט יפדמ קיבדהלו רוזגל תרשפאמה הנכת איה 0
 ,(תיגול תירבעב סיכמותש) (/ומשסשש8 95/98 תביבסב סיירבע סימושייל
 לש תומישמה תרושב תלעופ וז הנכת .%/65 תונכתל הרזח ולא סימושיימו
 ידכ .וש-06 לע הלופכ הציחל וצחלתש םעפ לכב לעפותו םכלש בשחמה
 תק ://שאריא .6שת[.00.11/00/00-ת381ת.הזוה רתאל שולג ,008-06 תא דירוהל
 .ךסמה לש ןוילעה וקלחב עיפומש ןויסינל קתוע רושיקה לע וצחלו

 הפוקתל אוה וב שומישה ףקותו דבלב ןויסינל אוה הז קתוע :בל ומיש

 ךישמהל וצרת סא הנכתה תא שוכרל וצלאת ,ןכמ רחאל .דבלב תלבגומ

 הנכתה צבוק לע סיימעפ וצחל ,הנכתה תדרוה סות רחאל .הב שמתשהלו

 .הניקתהל תנמ לע ךסמה לע תוגצומה תוארוהה יפל ולעפו \/ומ6סשפ רייסב

 סתא וילאש ,ףסונ סושייו ךלש ןפדפדה תא וחתפ 0₪1-600-ב שמתשהל ידכ

 הז בלשב .661-66 | 061-060 | לחתהב ורחבו ,טסקט קיתעהל סיניינועמ

 סתאצמש רחאל .סכלש הקתעה תדוקפל הניתממו עקרב הליעפ הנכתה

 סע וא רבכעה סע ותוא ונמס ,קיתעהל סיניינועמ סתא ותואש ירבע טסקט
 6₪] לע ושיקה ,רמולכ .6ו1+6+6 לע ושקהו תדלקמב סיציתהו 5118 שקמה

 ובש סושייב םיאתמה סוקמל ורבע תעכ .תפסונ סעפ 6 לע ושיקה דימו 6-ו

 וא 6₪1+/ לע ושיקהו סתקתעהש טסקטה תא קיבדהל סיניינועמ סתא
 .קבדה | הבירע

 ןפדפדהמ תירבע תספדה

 וא ןצ56326(6 געוקג3(סז תועצמאב
 סו וו63ז

 ףד סיפדהל סיסנמ רשאכ ,ךופה הבותכ /6ט יפדב תילאוויו תירבעש ןוויכ
 קחמו97.6א6 סשב הנכת .ןיטולחל אירק יתלב ספדומ ףד לבקתמ תירבעב \/6ס



 ילארשיה טנרטניאה ךירדס - זופת

 סניח הדרוהל תנתינ הנכתה .וז היעב תא תרתופ ,ןשב תרבח יייע החתופש

 .םכ://גססת6וש97.08808ת.60.1] : האבה תבותכהמ

 ]ה(6ז1160 ש>קוסזסז תועצמנאב

 תויעב תויופצ אל ,ירבעה שלוגל תונורתפ תקפסמ טפוסורקימש ןוויכ

 סטיפדהל סילוכי סכניא סא .[הו6חו6[ שאק1סז6ז ךותמ ירבע טסקט תספדהב

 סא .הפשה תויורשפא תא שדחמ רידגהל סכילעש ןכתיי ,ופדפדב ירבע טסקט

 הייפציי ףיעסב ונייע ,ךסמה לע סג הרושכ אלש עיפומ ירבעה טסקטה

 םא .הז תפסנב סדוק סוקמב עיפוהש ייזמו6תו65 םאק]סתסז סע תירבעב

 סתאש ןכתיי ,יוארכ ספדומ וניא ךא ךסמה לע הרושכ גצומ ירבעה טסקטה

 תא דירוהל תנמ לע .[םוטחו6) אק!סזסז לש תנשוימ הסריגב םסישמתשמ

 טפוסורקימ לש \/פפ-ה רתאל ושלג [הוטזמ6( 3אק]סזסז לש תינכדעה הסריגה

 שוא .תבג61050.0001/18:86] תבותכב לארשי

 ן|סל



 9 קלה

 לופה לש םירהתאה ףירדה

 ו

 וייט. 32 לע) הלכלכ
 סינוגראו תודוגא

 תוכורעתו סיעוריא

 7 הנפואו דוגיב

 ..רואל האצוה
 קט-ייה
 ....ןוה יקוושו תועקשה
 - יללכ-תורבח
 .. סיקסע תושדח
 . ןיד תכירעו קוח
 .החטבאו תוריקח
 הקינורטקלאו למשח
 םיטישכתו סימולהי

 יארשא יטיטרכ
 תועדומ תוחול
 םיכירדמו עדימ ירגאמ
 תואקשמו ןוזמ
 0 ןיילדנ
 ..תואלקחו םיחרפ
 ....תוקפהו סוסרפ

 .. תיעוצקמ הרשכהו סיסרוק
 0 תונמאנו היסנפ תונרק
 0 תיבל סירזיבאו טוהיר

 היגרנאו הישעת
 ןופלטו תרושקת
 סוגרת

 ....היזיוולט
 םיכירדמ
 ..הקיסומ
 סיבאפו סינודעומ

 2 .לכואו הפק יתב ,תודעסמ
 ככר שמ נוח לבוש בל לב למסע 2.050 ל םימסרופמ



 +... 0170נ*א) םיבשחמ
 41. ....שופיח יעונמו םיסקדניא

 14 ..תוחכונ תויקפסו טנרטניא

 14 תוריש תויקפסו טנרטניא

 4 ..ינורטקלא ראוד

 4 ... םיבשחמ תורבח

 1 .. םיבשחמו טנרטניא יניזגמ

 הקיפרגו הידמיטלומ
 0 םיקחשמ
 טנרטניאב תירבע
 ...טאיצו םימורופ
 ...הכרדהו סיסרוק
 סינווקמ סיתוריש
 םירתא תיינבו תונכת

 סםיבשחמ תרושקת

 טנרטניאב סוסרפ

 ו עדימ ירגאמו תושדח

 ...םיכירדמו םיסקדניא
 תשרב תושדח
 ...עדימ ירגאמ
 .... םיניזגמ
 ל ריווא גזמ
 .תימוי תונותיע

 ..הרמוחו סיבשחמ

 ....הנכתו סיבשחמ

 ..סינוינקו תוינק יזכרמ

 ל תע יבתכו םירפס

 12......:.תוריית
 ..סילויטו רוית ירתא
 בכר תרכשה
 תועיסנו תוריית תורבח
 הפועת תורבח
 םיכירדמ
 החראה יתבו תונולמ
 ..םיאלימרת

 ......... םידומילו ךוניח
 תוללכמו תואסיטרבינוא
 רפס יתב
 הארוה
 תשרומו הירוטסיה
 תובישי



 ...תודובעו עדימ ירגאמ

 .רקחמ ינוכמ

 7 הקיטמתמ

 ....תורגבו ירטמוכיספ

 תותומעו סינוגרא

 תודהיו תד

 .החצנהו ןורכיז
 רעונו םידלי

 תוירלגו סינואיזומ

 0 רעונ תועונת

 האחמו תויתרבח תועונת

 0 770702 למ מ קח
 טפשמו קוח
 95. .לשממ ידרשמו תודסומ

%. 
7 

4 
 ...סיבושיו תוימוקמ תויושר

 תויורירגש

 תותומעו סינוגרא
 ... סילוח יתב
 תואירב תורבח

 יאופר דויצ
 סילוח תופוק
 ו האופר



\ 

0 
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 םיסטל ןואיזומה

 ת66ק : / /אאש . תוס5 . סט . 31 /ווגפ6טת /
 תפס עסא / תחסא .ת/

 צץראב םיסמה תוחתפתה תודלות תא רקוסה ןואיזמ

 ןכועה .ןואיומב .םודקה םלועה תפוקתמ לחה לארשי

 םיסמב תוחאעקה תעאע תפוצת .םילשעוריב טכמה תיבב

 תוצלמומ תויוליעפ לע עדיב רתאב .םתוחתפתהבו

 ןואזומה תאצוהב םיסמל ןועברל שדקומה רודמו םוקמב

 6 6 6) :גוריד

 תילארשיה תוטפסה תכששל

 ת6סק : / /אא . 58ת1קסג1ת6ש סנש ./
 תא תגצימה התומע העיה תילארשיה תעפסה תכשל
 םודיקל תלעופ הכועלה .לארשיב םילעופה תועפסה ימרמ
 .הלבותה יפ/עב תילארשה תטפסה לאע םיסרט;יאה
 הכששלה ירבח תמישר רתאב .תימיה תורייתהו רחסה

 .תוירקיעה היתויוליעפו המעטמ תעותיעל תועדוה

 6 6 6; :גוריד

 "עדי" ןרק

 16% : / /אוזא . 66תע60ב . 17/

 עדי רוקסכ ועמשמ םיאלכטלו םיאסד;הל יעדי [רק רתא
 םיא/כטהו םיאסד;הה רוביצל םיט;וולרה םימוחתב

 תתללכוו רלוה" תשכרצה ןודעומ לע עדימ רתאב .לארשיב
 .רגתא

 6 60 6) ג :גוריד

 םי;רוא יסלוא

 ת6סק : / /יחחז . תמנע .סס .31/0 שהתנת/

 םיתחיעה לע עדימ רתאב .לממרכב םישכאעה םיעוריא ימלא

 .םקמל הופה תפמו תוחוקל לש הדות יבתכומב .םוקמב

 6 6, () :גוריד

 לארשיב הקיטסיגולו ועכר ילהלט ןוגרא

 ת6%ק : / /יחזא . גכ1ת8 .ס:6 ./
 תואמ ףיקומ ןהראה .חוור תעוכ אלל תיאמצע תודגאתה
 קסועו םירזגמה לכב לארשיב הקיטסיגולו ששכר ילהעמ
 דמעמ םחיק .תיעוצקמ הרשעהב ןוגראה ירבח םודיקב
 ימי .תויליעפו ןגראה תודוא עדימ רתאב .דועו עוצקמה
 .הדובע תועצהו םיסטכ .ןיע

 6 6 () :גוריד

 זארטיו

 116%ק : / /זא .קג 6266 . סס .1/
 ןכועה רשכ תותמשו םיעריא זכרמ .זטאפה םע םוקמה

 םייטרפה םיעחיאה .תויחשפא לע עדימ רתאב .ה;זיצ סלב

 .דועו רשכה גנירטייקה יתוריש .םוקמב םייקסעהו

 5 6 ) :גוריד

 םיקסעו הלכלכ

 ןארוד תבריח

 ת6ספ : / /אאא . תג :כ60-8%מ8ת . 00 .[/
 רתאב .תובוחר לאע םיטדרפה רזזאב םיכאעה םיעוריא יג

 .חפתה י;גב םיעוריאה םויקו חוריאה תויורשפא תודוא עדיוב

 .םוקמבש תילוכשאהו ןומירה

 62 6 () :גוריד

 תורבודו רוביצ יסחיל ילארשיה דוגיאה

 ת6סק : / /אצא . 5028 סע ./
 ללכ תא דגאמ תרבחו רוביצ יסחיל ילארשיה דפיאה
 םי;ומהה תראעקתו תעיצחיה .הורבחה םוחתב םיקסועה
 .ןטקת .ויתחטמו דגיאה תודוא עדימ רתאב .לארשיב
 .דועו םירבח תומיער

 62 60 (ג :גוריד

 תולוכשא

 66 : / /אאא . 68%א010%6 .ס0 ./
 ינמא לש םיעצבמ תווכזל הרבחה העה תולוכשא
 םימוא םייפלאמ הלעמל תגציוממ הרבחה .לארשי
 דוקירה .הרמזה .קחשמה םוחתב לארשיב םיעצבמ
 תמישר .הרבחה יתוריע תודוא עדימ רתאב .רודיבהו
 .המשערה תורשפאו םירבח םיעמא

 0 0.0.0 יגיד
 לארשיב םיניישעעתה תודחאתה

 ת<6ק : / /אא . גתוגפ6 מע .סש .1/
 היתוריש לע עדימ הרתאב העיצמ םי;ייעעתה תודחאתה
 ילעב רותיאל .תורשפאו .תודחאתהה העבמ .םירבחל
 תחבתל םירשיק .תוקסע תויטמדזהו עדימ .םידיקפת
 .דועו תוילארשי

 6 65 02 60 0) :גוריד

 ןוט ןוב

 ת6<ק : / /אאא . 01666 . סס . 31 /סת6סת/

 תויתחפשמ תוחמש .תעותח םיכרועה םיעחיא יטלוא

 לע דומלל ןתיע רתאב .ןג תונרב ןכשע םלואה .םיסלכו

 .םוקמב חוריאה תוליבח

 6 6 () :גוריד

 םיעב תיצוביקה הייועעתה דוגיא

 6% : / ווא . 13 .1/

 .דגיאה תוליעפ תודוא קיסעמו בחר) עדימ ליכמ רתאה
 .דוגיאה תותודב ןייעל ןתיע ףסטב .םילעפמ .ןויע יובי

 6/0 6.0 0 :גוריד

 קורבב

 ת66ק : / /שאא . תוהו וגא . 60 ./

 לללוכה םיאשיע תוגחל הנותח רתא [ונזהל ןתיע קחבמב

 .םיכרד תפובו הנותחה םוקמ לע םיטרפ .תימוער הוסזה

 6 0 0) 0) :גוריד



 תוכורעתו םיעוריא ₪) םיקסעו הלכלכ

 םית

 ת6ספ : / /וזאש . 611-611 610ת
1 

 .םידיריו תכורעת ןפראב תקסועה הרבח
 איה תוכחעתהו הרבחה תודא עדימ רתאב
 םירזבאהו הי;בה .טחירה םוחתב תעגראמ
 .תיבל

 6 6 6 60 6) גוריד

 לעי לש ןוראה

 תפספ : / /חז . 6001 6168 .ססת/
 תהפתג סתתטסתונס /תונתשהע /1221/

 רשפאמ .רקעוע  תרגוב הנפוא תבצעמ .לעי לש הרחא

 ףלאב על םיעטוזמה העפואה יעודיחב הפוטח הצצה

 .הנפואה םלועמ תעומת ןוגט וכותב בלשמ רתאה .אבה

 6 6 6 ג :גוריד

 רפוק יל

 166ק : / /אא . 16600006 0 .1/

 תמיער תא ואצמת יתשפואה דמיבה תיארצי רתאב

 םירצומה לש הריואו תשמגוד תעומת .,יץראב םיפיאסה

 .דועו םינאעה

 6 6) 6ג :גוריד

 הלכ תולמש

 ת6%ק : / /חז .1ת66א .00.11/964655/

 רתאב .אשניהל םידמועה תוגחל הלכ תולסש גולטק

 יראה יבחר לכמ תולמש ימגדו תולכ י;ולס תודוא עדי

 יץראב םמוקימ יפ-לע םיגווסמ ךירדממב םיעיפומה םי;ולסה

 6 6 () :גוריד

 טקטשורב

 ת66ק : / /שאט . כספת .ססת/

 רתאב .םי/עטפואל יץיקו ףרור תופילוח רוצייב תקיסושה הרבח

 תעוקמ תעח .הרבחה תרציימש תופילחה תודא עדומ

 .דועו הפילחה תוליעי יבגל ןעטפוא לאע תודע .םירצמל

 כ 60 () () :גוריד

 םיי-ול

 ת66ק : / /צחחא . תס -תּבתוס .ס0 .11/ם069/
 6ת6עצ .תפת/

 ללוכ .םירבגו םישע) תלפוא םוחתב תקסועה הרבח

 .תוערה תויעח תודוא עדיב רתאב .ה;פוא ירצומו הלענה

 .דועו ביבאהו יץיקה תייצקלוק תא ללוכה םירצומ גולטק

 ₪ 62 02 ג :גוריד

- 

 חוטיב -

 בב וראו - טצתגמוטסה5 8.7906 ? גותפ 00. 2. - 0010507 ותורם
 ₪ סו ןח ףתסוכ) ]05 ןאש

 0 ו 6
 יל | שטעה ןוסנ | 5צ:ת :קוקיעב וו

 םינטכור לקספ

 תספק : / /שאא .קב5א1 .םס .1/

 יטיה קאעל דוחייבו םינסכחה יגוס לכ תא רצייסמה לעפממ

 לאע לודגה רחבמה תודואו לעפמה תודוא עדיב רתאב

 .עייצמ אזהש םינסכור \עארו תולחזמ

 < 6; (ג :גוריד

 רנייכש

 ת6סק://טאא.111.00.11/5001ת62/
 .םירזגמה לכל םיילעעל םימאתומ םיסרדמ קפסמ רניטש

 םירכמעה םישעאה| םירבגה ילע) תודוא עדימ רתאב

 .םיילע/ תשיכרל םיפיט ןכו םיטרדמה תודוא עדימ .םוקמב

 6( 6 (ג :גוריד

 ןכרצל ריבשמה תנלפוא

 ת66ק : / /)תּבתתּבְּתְמנ <-132808ת .00 .
 11/08%8100/08% 5661 .תסת]/

 תגצה .ןכרצל ריבשעמה לאע ףרותריתס תעפוא גולטק
 .היצקלוקה ידגב

 6 60 6 (ג .גוריד

 סקינפה

 ת66ק : / / אחז .ן כתססתנ א . 0 .1/

 יגוס .הרבחה לע עדי הגיצמ הלודגה חוטיבה תרבח

 לוע הגוצת רתאב ןכ ומכ .דועו תעאע תוסילופו םיחוטב

 .יטכח יסוי לוע תשסאה ףסוא

 ג 6; 6) :גוריד

 ןלוג אטבג

 ת66ק : / /אא . 3ּב -ש013מ . 60 ./

 תודא יללכ עדיס הרתאב העיצמה הקיתו חוטיב תטכוס

 הינפל .תורשפא ןכו תקפסמ איהש חוטיבה יגוס

 .באעמ ספוט תועצממאב

 6% (6) 6) :גוריד



 רישי חוטיב

 ת66ס : / /אאא .ץ35ב1 מ.ס .1/

 אלל כרצל תחיש חוטיב ירצומ תקואעמ ייא.יד.יא ריש חוטיב

 .רימש רוצ תצובק תולעבב .הרבחה .חוטיב ןכוס רוית
 .םילחמ םיריחמב הרידלו בכרל חוטיב תוסילופ העיצמ

 תוסילוסה תודא עדימ .חוטיבל םיחעומ ןוליס רתאב

 .תעוקמ האעיכרו ריחמ תעצה תלבקל תורשפאו

 0% 6 (6\ 6% :גוריד

 ינויסלפה חוטיבה תיב - ילק

 ת6סק : / /שאט .א11 .1/

 ןתיע ינויסטפה חוטיבה תיב - ילק תצובק לש הרתאב

 םוחתב הרבחה יתוריש תודוא בר עדיח לבקל

 .היסנפהו חוטיבה

 (א (א (\ ()כ :גוריד

0 

 פסק : / /אא .ב16 0 ./
 םילודגה חוטיבה ידיגאתמ דחא לש תילארשיה תוגיצעה
 רתאב .הרישי הטישב תוסילופ לארשיב תקועמה םלועב
 תואאעה תוסילופה טחיפ .התוליעפו הרבחה תודוא עדימ
 .תוחשפאו םיעצבמ דוודמ ,בכרהו תיבה חוטיבל תועצומה
 .ריחמ תעצה תלבקל

 6 62 6 ()י :גוריד

 חוטיבל תוטכוס אקיוב

 ת6סק : / /אאא .תוג%ה . 00 .1/

 רתאב העיצמו באעחמה יגוס לכב החמתמה חוטיב תעכוס
 חוטיב .תואירבה חוטיב םוחתב הלש תוסילופה תודוא עדיוב
 תעצה לבקל ןתיע .דועו הריד חוטיב .יקסע חוטיב .םיעלבק
 .רתאב ריחמ

 6 6 () :גוריד

 חוטיבל הללכמה

 ת<6סק : / / .וחז . 13501 ./
 םוחתב ןשאר ראות קינעעמה ההובג הלכשהל דסומ
 לולסמ לע עדימ רתאב .חוטיבה םוחתבו .תואקנבה

 שופיח תורשפא ןכו דסומה קפסמש טדוטסל םיתוריעה
 .היירפסב םירתוכה רגאטב

 (י 6 63 (כ :גוריד

 חוטיבל תונכוס יריבכ יסוי

 166ק : / /שוחז . 0301 21-15 ..1/

 העיצמו .ןופצהו הפיח רוזאב תלעופה חוטיב תשכוס
 .קסעהו הרידה .בכרה חוטיב ימוחתב תוסילופו םיחוטיב
 .תוסילופל ריחמ תועצהל .תאעקב חולשעל ןתיש רתאב

 4 6 0 :גוריד

 לקש חוטיב תצובק

 שספק : / /יחוא . 8ת6%61 מסוג . סס ./

 .ןומימה .חוטיבה םותתב םיתוריע תועיצמה תחרבח תצובק
 עדימ רתאב .הנכתהו יעויסעפה ץועייה .תואתלכשעמה
 םוחתל םייסעניפ םילובועחמ ףסטבו הצובקה יתוריע תודוא
 תתחשפא ןכו שמתשמל םיעייסמה | יוסימהו חוטיבה
 .רתאב םהלש חוטיבה קית תא קודבל תוחוקלל

 ( 6 6ג 6: 6) :גוריד

 חוטיב ₪) םיקסעו הלכלכ

 דעלג

 ת6סכ : / /וחאא . 1136-1 תפוטמבתס6 . 00 ./
 יחוטיבב תדקמתמה חוטיב יכרעמו םי;כיס לוהינל הרבח

 תויעכות טוריפו הרבחה לע עדימ רתאב .קט-ייה תורבח
 .העיצמ איהשע תואעה חוטיבה

 6 60 40 :גוריד

 חוטיבל הרבח ןויצ

 תסטק : / /אא . 2בסת .ס00 .5
 תויעכות תודוא עדימ הרתאב הגיצמ חוטיבה תרבח

 חוטיבהו םייחה חוטיב םוחתב הרבחה לוע תשאעה חוטיבה

 ,הרבחה העיצמש םיסכ) לע עדימ רתאב ןכ ומכ .יללכ
 דועו ועט-ה תילכות תודוא עדיוב

 א 65 00 40 :גוריד

 חוטיב בושיה תרשכה

 ת6סק : / /יאא . 1181ת5פטמ 00 ./

 .םייפסכ תוחזד .הרבחה לע עדי הגיצמ חוטיבה תרבח

 לוע תוולע רחיבל תורשפא ןכו םיפינס תומישער .םירצומ
 .תואעה תוסילופה

 6\ 6% 0 6% :גוריד

 חוטיבל תולכוס ןויצע לאומש

 תפסק ://66210ת 0 .1/

 תשושה תוסילופה יבגל םיטרפ העיצמה חוטיבל תעכוס

 לבקלו אשעשב תולאש חולשל ןתיע .תקפסמ איהש

 .החעה ןתעית ט;רטניאה ךרד םילופל .ריחמ תועצה

 < ( ( :גוריד

 לארשיב חוטיב ינכוס תכשל

 תססק : / /שאא . :תפונתהתסש סמ .1/
 חוטיבה םוחתב היתולועכ תודוא עדימ הכשלה רתאב

 םוחתב תותומע .הכשלה יטוסרפ .חוטיבל ב .שעא ןוגכ
 .דועו חוטיבה

 6 6 () :גוריד

 חוטיבל הרבח ללכ

 ת66ק : / /וחז . 6181-185 .ס ./
 .תובישר ןכו תקפסמ איהש חוטיבה יגוסו הרבחה לע עדימ
 .םיפינס

 6 (6ג (\ (ג :גוריד

 םחש

 ת6סק : / /שא . תה . סס .1/
 היפיעס תרזעב תוחוקל תתרשמה הלודג חוטיב תונכוט
 העיצמוע תוסילופה תודוא עדיב רתאב .יץראה יבחרב
 חוטיב .םייח חוטיב ןגכ םי;אעה חוטיבה יטוחתב הרבחה

 הרבחה ילהעמ לע עדימ .דועו תואירב חוטיב .ירט;מלא
 הדובע תועצהו היפינסו

 (* 6 () 6 :גוריד



 םיקנב - חוטיב ₪) םיקסעו הלכלכ

 לזיו תא ןוומיס

 66 : / /חא . 51תוסתש1 6561 .0
341 

 םיתוריש הקיעעמה הלודג חוטיב תועכוס
 .םילהנמ חוטיב .י;ויסטפה חוטיבה םוחתב
 רתאב .דועו סמ ןטכת .למג תופוקו תוערק
 ןוטשכתל .תורשפא .יעויסנפ חוטיבל ךירדמ
 םיטרפ תדלקה י"ע חוטיב לש יסנניפ
 ןתיעה םיחטובמל ינכדע עדימ ןכו םיישיא
 .המסיס ןתמ רחאל

 < (3 (3 6 (כ :גוריד

 םילעופה קלב

 6% : / /אוחז . 28330 31 1 . סס .1/

 .הרישי תואקנב .תוילכלכ תוריקס .קנבה לע עדימ
 דועו עדימל תוששקב חולשל תורשפא

 6 (א (\ (א (כ :גוריד

 יחרזמה קנב

 תססק : / /שחא .תוג 2:81 . סס . .1 / תב שתו] /
 ןבסתוס . תא6תו/

 .םיעצבמו תוידוחיי תויעשכת לע עדיס .קנבה תודוא

 .דועו תוחוקלה יגוס לכל עדימ .ןוהה קוש לע עדימ

 6 (6\ 6. 6% 6% :גוריד

 א"בש

 6% : / /אוא . 58תטה . 00 ./

 םיק?נבה תשמחל תכייש םייטמוטוא קב יתוריש תרבח
 תומוקמב טסופסכ ירישכמ הביצמו לארשיב םילודגה

 ןכו התוליעפ יטוחתו הרבחה תודוא עדיס רתאב .םינווע

 .ץראה יבחרב הביצהש םיפוסמה תמיער

 6 (ג () :גוריד

 ילארשי יברע קנב

 ת6טק : / /אאח .כבת%-הכּבְטב-152861. .
 סס .גג/

 זכרתמ .יטואל קנב תצובקס .ילארשי יברע קב

 .לארשיב יברעה רוטקסה ברקב תיאקנב תוליעפב

 םיסדקתמהו םי;ושה םיתורישה םיגצומ קענבה רתאב
 .םיט;דוטסל םידחוימ םיעצבמ לע עדימ .תוחוקלל

 .דועו ידוחייה גוחה תוחוקלל תובטה

 6 6 6 (ג :גוריד

 טנוקסיד ליתעכרמ קנב

 16%ק : / /שאט .תוסמסבת 61.16 . 00 .1/
 לע בר עדימ אוצמל ןתי) קנבה לש רתאב

 ןכ-וסכ .אשונב םיפיט ללוכ למג תופוקו .תואתלכועמ

 הרישי תואקנב .םיריעצל תוקובשח לע עדימ ןתיע

 .תירבעב עדימ רתאב .העקשהו ןוכסיח יקיפאו

 .תיברעו תילגנא

 6 6 6 ()י :גוריד

 פותר סוהא 1 0.49 - 0260011 11161 5 כו
 = עפה 'םשתמ 108 םיס

 5 6 ו 0 פ
 ₪ ב הת חט | שאמה "0 0 למ

 | 8/4019 [6) כ ,יתויה ל הי
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 ו ו תא ןומי /
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 ביג לא ,32 זי ףנ "חה
 ו -

 קענב דראק

 ת6סק : / /יוחז . סּבנ:003בת% . סס .1/

 להנל רשפאמה לארשיב ןועארה יארשאה יסיטרכ קנב

 יארשאה סיטרכ תרזעב תרפושמ תיבירב ןוכסח תינכות

 .תופתתשההו ןוכסיחה תויורשפא תודוא עדיס רתאב

 א (6ג 6) 6) :גוריד

 דוגא קנב

 ת6סק : / /אא . טתנ סתמהת% . סס ./

 .תוחוקלל םיעצבמ תודוא עדימ ורתאב עיצמ דוגא קנב

 ילאוטריו תועקשה קית לוהיעל תורשפא .םייסלניפ םיפיט

 דוע .ןמז ךרואל םינוש םיקיפאב העקשה תויאדכ תקידבו

 .חיטמ ירעש .ןוהה קושמ ירוטסיהו ינכדע עדיס .רתאב

 דועו גניסיל תויולע בושיח .חואתנכועמ

 ( 6 62 2 (ג:גוריד
 תואתנלכשמל םינדא קלב

 ת6סק : / /וזאש . ב03ת ו . סס .1/

 תואתנכשמו תואוולה קיעעמ תואתנכשמל םינדא קנב

 רתאב .םיריעצ תוגוזל רקיעב היעבה םוחתב ןומיסל

 םיפינס תויששרו קלבה תודוא יס;ניפ עדימ

 2 6, 60 :גוריד

 יללכ קטסווקיא קנב

 תספק : / /אא . תט65 660 .סס .1/

 תוחקלל םיאקקב םיתחישע קיעמ יללכ קטסועיא קעב

 תיכלרטנא תפאקנב תכרעמ קלבל .םיילרפו םיידסמ .םילודג

 רתאב .םיופס םייס/יפ םירצמו ךרע תחיטב ןוס רחסמל

 ןהה קוע יתוריע .תיקסע תואקלב .תיטרפ תאאקלב לע עדיב

 .דוע

 6 6% 6 6% 6% :גוריד

 יטואל קנב

 תשסק : / /שוש .כ3ת%] סונתונ .ס0 .1/

 בחר עדימ קפסמ יואל קנב לש ירישי קילק" רתא

 .לסג תופוק .תואתנכשמ :םיעושה קנבה יתוריש לע

 יתוריש רתאב .דועו ןועארה רישיה קלבה .תונודקיפ

 םינווקמ בושיח ילכ .םייסנניפ םימוחתב תוריקסו עדיוב

 .תוחוקלל ןובשעחל השילג תורשפאו

 60 6 6: 6, 6) :גוריד



 רואל האצוה - תועמגוד 6) םיקסעו הלכלכ

 ילוי

 ת5סק : / / וזו . ץוג13הס861.5 . ססת/
 םילארשי תוימגודו םי/מגוד תגציומ ילוי תונמגודה תטכוס
 .רוביצ .יסחי .הקפה תורבח רובע םיתוריע תקפסמו
 תטכוסה יעםגוד םיגצומ רתאב .הנפוא יבצעמו םימלצ
 .םי;אשה

 דחואמה יצוביקה תאצוה

 תטסק : / /אאא .תב1וסמוגס2 . סס .31/ ש
 םיעוושה םירפסה תא הגיצממ דחואמה +צוביקה תאצוה

 השדחה היירפסה תרדס ירפס םהיניב .התאצוהב

 שוכרלו האצוהה ירפס גולטקב ןייעל ןתיע רתאב

 תוצלמה רודמ .רתאב דוע .ןווקמ ןפואב םירתוכ
 םיועדח םירתוכ תומישרו

 (צ 63 6 () () :גוריד
 6 6) 6; :גוריד

 רואל האצוה רתכ

 םירתוכ תונסרפמ לארשיב הלודגה םירפסה תאצוה
 .תירבע תרופיס םהיעיב םיעווגמו םיבר םימוחתב טלשה תיב

 תשס : / /ףחחא .כ61 618516166 .00 ./

 לש ה;קתהו רוציי .ןונכת .הקפהב תקסועה הרבח

 ירצומו הרבחה תודוא עדימ רתאב .םיטלשה יגוס לכ

 .תקפסמ איהש טוליששה

 6 (6) :גוריד

 ריהח קתעה

 ת66ק : / /ויזאא . 666% -תוב 1. . סס . /

 .תוספדה .עבצ יםוליצ .תויעכות תקתעהל הרבח

 הרבחה לע עדי רתאב .דועו רטולפ יתוריש .הכירכ
 ה טםזה תורשפא ןכו היתורישו

 ירפס גולטקב ןייעל ןתיע רתאב .תורדסו תוידכולקיצנא

 דומלל ןכו תוצלמהה רודסב ןייעל .םשכורלו האצוהה

 הקינטירבכ רואל ואצוהש תוברה תוידפולקיצענאה לע
 דועו רעוטל

 6% 6 ש 6 6% :גוריד

 דבוע םע תאצוה

 ת6סק : / /חא . הוסטס . סס .11/
 םירתוכ האיצוה רשא לארשיב תולודגהמ םירפש תאצוה

 ,לאכיס יטס .ולשע ריאמ .זוע סומע ירפסמ םהיעיבו םיבר

 האצוהה ירפסמ שסרלו ןייעל ןתיע רתאב .דועו דגמ ןוחהא

 .דועו םעל היירפס תרדסל יומ ועוכרל

 (א (א (\ (א :גוריד < 6 :גוריד

 טוקופ רטיפוא

 תסטק : / /שאא . 50005 .600 .1/ ת6סק : / / יזוז . 0551062 .ס0 .1/
 תורשפאו םירפסה תגצה .םיבשחמ ירפס תאצוה | תוספדמ רובעב תופטעמו רייע קווישב תקסועה הרבח
 רתאב .סקפו םוליצ תועוכטס .רזייל תוספדמ .ויד תקרזה

 תוישומיש תוצע .הנסזה רשפאמה ןווקמ םירצומ גולטק

 דועו ריי תריחבל

 6 6 6ג (6) :גוריד

 ףרגדיסט

 ת6טק : / /שאא . 08%-ת . סס ./
/ 56000230 

 עדימ רתאב .תוקפהה יגוס לכ תא עיצמה סופד תיב
 ףסוותי בורקב .תואמגודו םירצומ גולטקו םוקמה לע

 .יביטקארטניא סופד קחשמ רתאל

 6 60 0 :גוריד

 וגול-יגיד

 6% : / /אא . 63.01.1000 . 00 ./
 טוליש ןוגכ םיילטיגיד סופד יטושייב החמתמה הרבח
 יסיטרכ רוציי .ליטסכט לע תי;ועבצ הספדה .םינפ
 יסיטרכ תודוא עדיס רתאב .דועו םייועבצ רוקיב
 .םיט;גמו םילזאפ ג"ע הספדהו .טלש תלתה .רוקיבה
 (\ (\ 6 6 (ג :גוריד

 תעד תאצוה

 תססס : / /ףחחז .ץ-68%6 . ם0 .1/
 הגוהו רפוסה לש וירפט תא רואל האיצומ תעד

 םיעושה םירפסה םיגצומ רתאב .ולאק המלש תועדה

 .תידעלבה הנבותה תרדסב

 6 6 6ג :גוריד

 .םיישמה ןודעומל תופרטצה ןכו םתנמזה

 6 6) 6: :גוריד

 רבוקירי'צ תאצוה

 תש6ק : / /י . <06 10006 . 00 ./
 ירפס לש רואל האצוהב החמתמה םירפס תאצוה

 ןויע ירפס הגיצמה 'אמוג- תרדס םהיניב .האירקו ןויע

 רודמ .האצוהה לע עדימ רתאב .םייקסע םיסוחתב

 ירפסמ תנווקמ השיכר תורועפאו ךרועה תצלסה
 האצוהה

 6 6: 6 4)י :גוריד

 םילעופ תירפס

 6% : / /יחזא . 5-כ0811ת .00 ./
 רמושה יצראה צץוביקה לש ודוסימ רואל האצוה תיב

 םשכחלו האצוהה ירפס גולטקב ןייעל ןתיע רתאב .ריעצה

 .האצוהה םעטמ םיעדחה םימוסטרפה לע דומלל ןכו

 62 6 6 6) :גוריד

 גולורטסא תאצוה

 ת6סק : / /שאא . 88620100 .ס0 ./
 םידעוימה םירתוכ םוסרפב החמתמה רואל האצוה

 האופר .הקיטסיס :םיאשונה ןיב .םידחוימ םילהקל

 ןתיע רתאב .דועו ינוידב עדמ .היזטנפ .תיביטנרטלא

 תוצלסהה רודמב ןייעל ןכו האצוהה ירפס תא שוכרל
 .םייעדחה םירתוכה תויושערבו

 6% 6 6ג 6 :גוריד



 קט-ייה - רואל האצוה 6) םיקסעו הלכלכ

 סטופוא

 ה 66ק : / /שאא . ססוגפ . ./

 םיבוחמה ירפס תאצוה לוע תעונזהה זכרמ

 םירפסה גולטקב ןייעל ןתיע רתאב .ט/רטאב

 .העטזה עצבלו

 6 6 6 6) )ו :גוריד

 ןתיב הרומז

 תספק : / /אאש . חסה .00 ./ 42

 גולטק תא הגיצמ לארשיב הקיתוה רואל האצוהה

 .האצוהה ירפסס שוכרל ןתי; רתאב .הלש םירתוכה

 .דועו םישדחה םימוסרפבו תוצלמהה תוישרב ןייעל

 9 6 6 6 .גוריד

 ןקווע חאצוה

 תססק : / /שוא . 50ב00%6מ .60 .1/
 םירפסה גולטקב ןויע .תורשפא העיצמ ןקוש תאצוה

 לש תנווקמ השיכר תורשפא ןכו תוירוגטק יפ-לע גווסמה
 םירפסה

 6 (א 6 כ :גוריד

 סקילורטפוא ריפוא

 1%66ק : / /שא . ספג 06 .ססת/
 םייטפוא םיביכר ןכו היגר;או רזייל ידמ תרצ"מה הרבח

 ןכו הרבחה העיצסש םירצומה תודוא עדימ רתאב .םיעידע

 תועייסמה .תוטכתו םירצומה גולטק תדרוהל תורשפא
 הלא םירצומב שומיעב

 60 0 כ :גוריד

 פובוס

 ת66ק : / /יחזא . 588 60ַע . 0 ./
 םי;כוסו לוק יוהיזל תויגולוטכט חותיפב תקסועה הרבח

 עדיס רתאב .םוחתב לופיטל םייביטקארטניא םיסכח

 .תחתפמ איהש םירצומהו תויגולועכטה לעו הרבחה לע

 6 6 < 6ג :גוריד

 םיקורקי

 ת6סק : / /9חאוז . וג סנסא1ת . 0 .1/

 .תויטוחלא תוכרעמ רוצייו חותיפב תקסועה הרבח
 רתאב .דועו לגורקימ יביכר .תוילטיגיד וידר תוכרעמ

 .דועו םירצומה .הרבחה תודוא עדיב

 () 6 6; 6; :גוריד

8 

 ך 5 ₪ 8-6
 כ םאקת וחלש | 10ל0ו !אבאפ ו

 ן!ם|-

 (ןק םצ5
 657 : / /אאא . סתגכ6צ6 . ססתו/

 תוכיא תרקב תוטיש חותיפב תקסועה קט-ייה תרבח

 תויעב עוענסל ידכב םיבכרומ םילגעמל תומכחותומ

 .הרבחה תודוא עדימ רתאב דיתעב תויסא

 תקפסמ איהש םירצומהו החתיפ התוא היגולונכטה

 (* () 6 :גוריד

 הנכת תוישעת םוקילפא

 תסטס : / /שאא . הבקס1ב.ססת . סס .1/

 םוחתב םיתוריש תקפסמה הלומרופ תצובקמ הרבח

 הרבחה תודוא עדימ רתאב .?85-הו ינוגראה חותיפה

 תועב תורבח ירתאל רושיק .םירצומ תגוצת .היתורישו
 דועו

 6 6% 6% 6 :גוריד

 עדימ תויגולונכט פאד

 ת6סס : / /אאא . 637 . סס ./
 תצובקמ הלכת תיב הניה עדימ תויגולוטכט פאד

 יתוריש ןתמב תקסוע הרבחה .תויגולונכט לא.יס.יד

 עדימ תוכרעמ | םושייו חותיפבו םיעות; דוביע

 לש תוחמתהה יטוחת תודוא עדימ רתאב .תובשחוממ

 תסישר ,רבעב העציב םתוא םיטקייורפ .הרבחה
 .םישורד רודמו תוחוקל

 6% 6 6 :גוריד

 יטיביטקא ורפ

 ת66ק : / ווא . כמס46%1ט1. 6ע1תס . ססת/

 תועורתפ חותיפב תקסועה פא טראטס תרבח

 עדיס רתאב םיטקייורפ עוציבו עדימ לוהינל הנכת

 תווצו תחתפמ איה התוא היגולונכטה .הרבחה תודוא
 הלהנהה

 6% 6 6) :גוריד



 ןוה יקוושו תועקשה - קט-ייה 69 םיקסעו הלכלכ

 םוקאר

 פסק : / /וזאא . :ּהססת . סס .1/

 םיי;ורטקלא םיביכרו דויצ .תצפהב .תקסועה הרבח

 .הרבחה תודוא עדימ רתאב .םייתייעעת םיסוחת רפסמל

 .דועו הרבתה תוליעפ תודוא תאעדח .םיקפס תומיער

 < 6; 6 :גוריד

 סקובור

 ת6פסק : / /חאא . ;סמססא . ססת/

 היצסוטואל הכת יביכר רוצייב החמתמה הרבח

 הרבחה תודוא עדיב רתאב 06% - הספדהב

 תא רתאב דירוהל ןתיע .העיצמ איה םתוא םירצומהו

 תונדקומ הגצהו הספדה הפיסומה טנירפובור תעכת

 המיאתמה זייסובור תא ןכו קיסייב לאו זיו תונכתל

 שמתשמה ךסינ לדוגל םימרופ

 <( 6% (ג :גוריד

 קספר

 ת6%ק : / /שווא . 380 .00 ./
 ללארשיב הקי;חטקלאהו קט-יהה םוחתב תלעופה הרבח
 עדימ .תעאעה היתוביטח לע הרבחה תחא עדימ רתאב
 ןכו םיעחד רודמ .םיקפס תוממיער .ם\עדח םירצממ תא
 הרבחה הגיצמ ןהב תוכורעת תחוא עדיב

 א :גוריד

 דועית

 ת6סק : / /\ואא . 638 . ססתו/
 תוקפה .תינכט הביתכ יתוריוע העיצמה הקיתו הרבח

 הרבחה .קט-ייה תורבחל םדא חוכ תובשהו סופד

 רתאב .לארשיב 806 תרבח לש התגיצעכ תשמשמ

 איהש םיתורישה לס תגצהו הרבחה תודוא עדי

 .קט-ייה תורבחו הנכת יתבל העיצמ

 6 6 6ג (פ .גוריד

 אווז

 תססס : / / חו .זח3.6- סוגת . 00 .1/
 תועקשהב צועיי קפסמה ילארשי-יאקירסא םורופ

 תוצע רתאב .קט-ייהה םוחתב תויגולונכט חותיפבו

 .םיעוריא חולו םייטנוולר םירושיק .םוחתב

 6 63 6 :גוריד

0/6 50605 

 ת66ק : / /אא . 5668 -טפת סוגת68 .ססת\/

 תורבח ןומימ םוחתב תקסועה תועקשה תרבח

 תודוא עדימ רתאב .קט-ייהה םוחתב פא טראטס

 .דועו םישורד רודמ .העיקשה םהב םיטקייורפ .הרבחה

 6 6 6 6 :גוריד

 תיגולוטכט תומזיל תוממחה זכרמ

 66 : / /איאא . :תסונמּה םססמפ .סשש .1/
 הייעעתה דרשמב תיגולוכט תומזיל תומסחה זכרמ

 יטוחתב זכרמה ךמות םהב םיטקייורפ גיצמ רחסמהו

 םיטקייורפ רתאל ןתי; רתאב .םילושה עדמהו הייעעתה

 .םהב תועקשה יבגל עדימ לבקלו חותיפ יסוחת יפ-לע

 6 6% 6% :גוריד

 סקטרו

 ת6סס : / /וחיא .טס:66%1 5361 .ס./

 ןוה תונרק תגציימו לארשיב תלעופה ןוכיס ןוה ןרק

 ןויליח םילומשמ הלעמל לש ףקיהב דנלוהמו רופגניסוב

 איה ןהב תורבחהו ןרקה תודוא עדימ רתאב .רלוד

 .העיקשמ

 6% 6ג () :גוריד

 יבנפפוט

 ת66ק : / /חז . <6סקתוהת ב6 . ססת/

 .קוושע .חותיפב החמתממה ג;טפוט תרבח לש הרתא

 תעובשח תלה;הל געוטפוט תנכתב הכימתו הכרדה

 ןתיע ןכ ומכ .רצומהו הרבחה לע םיטרפ רתאב .תיקסע

 הנכתה לש תינויסיע הסריג דירוהל

 (6) 6 6; 6 .גוריד

 תועקשה תיב רוכ

 ת66ק : / /א1ב .א6סססט ./

 לארועיב ןוהה קאעב הליבמ הרבח היה תועקשה תיב רכ

 םיתחיע תקיכסמ הרבחה ךרע תחי;ל הטרטבב הרבחה

 חוטמ תרה .תועקשה עי .ךרעה תחיע לוהינ םוחתחב

 .עוציבל .רוארוה חולאעל רורוקלה םילוכי רתאב .דועו

 0 6* 0, 0, :גוריד

 קטנק
 ת6סק : / / ואש . א6ת660ב . סס .11/ תא

 .תטתב/
 לאיצנטופ ילעבו םיידוחיי תועויערב החמתמה הרבח
 םהב העיקשמו היגולועכטהו קט-ייהה םוחתב החלצה
 לש יקסע םודיקל פא טראטס תורבח תמנקה ררוצל
 התדובע תוטיש .הרבחה תודוא עדיס רתאב .ןויערה

 העיקשה ןהב תורבחו

 6; 6י 6 6ג :גוריד

 םיתומב

 תפסק : / /יזא . וב 63 . 60 .1/

 זכרמ הווהמו הפיחב אצמ רשא םיתמ קראפ רתא

 תובר קטייה תורבח תוטכוש םוקסב .יעדמו יגולונכט

 .םוקסה ןהל עיצמש תונורתיה תודוא עדימ רתאבו

 6 6) 4: :גוריד



 יללכ-תורבח - ןוה יקוושו תועקשה 6ָ) םיקסעו הלכלכ

 קפוא

 בב 006% 54%ו18₪65 בתו !תיז םה6ה8 - 161050 ותו = קוס ת66ק : / /שאא . 056% . 00 ./
 ₪ א (תז !םורה ךק2 עא

 ב ררע תוריי) קפוא תרבח לש הרתאב
 בצמ תנומת לבקל ןתיע .םיעב תועקשהו

 חתנל ןתיע ןכ ומכ .ןוהה קוש לע תינכדע

 .רתאה ךרד ישיא תועקשה ליפורפ

 6 6) 6 6; () :גוריד

 |79 (ת] ןסכ :יומחו 0 /

 | כ כב ו שגב הד כג כב חה
= == = | 15| 

 טם"עב םיסכ) ןוטולוט

 6%ק : / /ֶאא . 680 . 00 .1/

 חותיפהו תועקועהה םוחתב םיתוריש תקפסמה הרבח
 היתורישו הרבחה לע דומלל ןתינ רתאב .יקסעה

 (₪ 6 6 6? :גוריד

 הזיג תצובק

 66 : / /וזאא . 6128 00 ./
 .עדימ רתאב .םיסעעיכ םיתורוע ןחממב הורמתוממ הזיג תצצבק

 .דועו קלח הלול ןהב תושקה .היתוריצעו הרבחה תודא

 יניע םיחא

 תספק : / /וחא . 03 נכס . 00 .1/
 רתאב .םיחיטש ןוקיתו יוקיע יתוריש תקפסמה הרבח

 .לדוגו גוס יפד-לע .חיטשה יוקי; ריחו רוריבל ןובשחמ

 תויורשפא ללוכה חיטשה ןמ םימתכ יוקיעל ךירדמ

 .דועו הרבחה תוליעפ יסוחת לע עדי .הריחב

 6 6 6 () :גוריד

 ןואליב

 ת6טק : / /חאא .תג 160ת .סס .1/
 תויושרל םיילפיצינומ םיתוריש ןתמב החמנתמה הרבח 0 6 0 :גוריד

 .היבג יתוריש הרבחה תקפסמ ראשה ןיב .תויסוקוב

 דריב ןרק לע עדיס רתאב .דועו םיסכ; תדידמ .םיוס ידמ תאירק
 קוחרמ םימ ידמ תאירקל טנליס תכרעמ לעו הרבחה
 תתקפסמ איהש

 62 6; 6) :גוריד

 הנסחאל זכרה

 ת6%ק : / אוחז . בסת58ת8 . 0 ./

 .םיעיכרא לוהיעו םיכבסמ ןוסחא יתוריע העיצמה הרבח

 הרבעהו ףוסיא ,הזיראה ירמוח תקפסא תא ללוכ תוריעה
 .דועו חוקלה דרועמוב

 6 6 (ג :גוריד

 הזינגה זכרוב

 ת6סק : / /יזוא . 350108 . סס ./

 םיפוגל םיכמסמ תזיעגו ןוסחא יתוריש תקפסמה הרבח

 לש היטקה יתורישו צועיי תקפסמ םג הרבחה .תורבחו

 לע עדיבס רתאב .םיכמסמ רוזחאו תוזנגטסו םיעויכרא
 .היתורישו הרבחה

 6 6 6) :גוריד

 ןאפ

 ת6%ק : / /חאא . 3:85 .ססת/
 .תירבה תוצראו לארשי ןיב היצעעתה חותיפו רקחמל ןרק

 היתטחת יו ןרקה תוליעפ לע אחקל ןתיע קה רתאב

 6 60 63 (כ :גוריד

 ------------7------------ ה
 ו

 תשס : / / יוז .זח3 13.68 צע .ם0 .1/
 רתאב .םינוש םיטוחתמ יאבצ דויצ תקפסמה הרבח
 תועצומה תונושה קשה תוכרעמ תודוא עדימ
 .רתאב הריכמל

 6% 6 () :גוריד

 לוק-חש ינורהא

 תק : / / יז .התּבמסתב -%01-581 .ס0 ./
 רתאב .השחמהו הארוה ירזע קווישו רוציי .אובייל הרבח
 היטיכה ,הקיסיפה .ילוקרואה םוחתב םירזיבאה לע עדיב
 .היגולויבהו

 6 : / / א .ןכסמ . 0ס ./ () 6 )ו :גוריד
 דרשמל דויצ לש בחר ןווגב תקפסמ ידרשמ דויצ ןאפ
 הרבחה תוקלחמ תודוא עדימ רתאב .יתורחת ריחמב
 גולטק ךותמנ םירצומ לש תטווקמ הנסזה תורשפא ןכו
 .הרבחה

 62 6: (6) :גוריד

|5- 

, 



 החטבאו תוריקח - יללכ-תורבח ₪) םיקסעו הלכלכ

 חףרגאלפ

 ת66ק : / /שאא .ס6167230 ..1/

 .ןופצצהו הפיח רוזיאב לעופה .תוקתעהו םוליצ ןוכמ

 .הנסזה תורשפאו הרבחה יתוריוע תודוא עדיס רתאב

 6% () () :גוריד

 סחווח6 טסילנלא
 ת6ספ : / /אאא . בתּב1ְצ5פ60סת1 ב60 .1/

 רתאב .טסילנא י"ע 'לעפומה ינורטקלא יסנניפ זכר

 .חיגא תריקס ללוכ לארשיב ןוהה קאע תודוא בר עדימ

 תשעדח רתאב .דועו תעמא) תוערק .תויעצמ ירעש .הורבח

 רךירדומ .ץראה ןותיע ךותמ םירסאמ .תטכדועמ םיקסע

 .דועו ילאוטריו תועקשה קית לוהיל תורשפא .עיקועטל

 (א 6% 6\ 6 (ג :גוריד

 ןייל ןוה

 תפטק : / /שצאצ . תסת11ת6 .ס./

 .החנמ וק תרבח יע התנבנש עדיס תכרעמ

 ןוהחה קוש לע יעכדע עדימ תקפסמ תכרעמה

 .םיחותי; .תוינב ירעש תללוכ איהו ליוחבו לארשיב

 דועו תורבח לע עדימ .םיפרג .תוילכלכ תושדח

 אטסיס לבקל ןתיע עגרכ ךא םולשתב ןתי/ תוריועה

 .עובש ךשמל םניח תינוסז

 (2 6 6 0 (0.:גוריד
 תושעצדח קזבב

 תספק: //אחא.101.00.11/ת1ט28א/
 תופסס .ת6ת] /

 ןותיעל רשקמ רתאה ץראה לש תושדח קזבמ
 חולו חוטבה חולה .ריעה חול .ט;רטניא ןטפק .ץראה

 בו'ג קטייה

 (6) 6) 62 :גוריד

 סבולג ןויכרא

 ת66ק : / /חאא . 1100685 .1

 .לארשי לש םיקסעה ןותיע לש תנווקמה הסריגה

 תנווקמה סבולג תרודהמב עדימח שפחל ןתינ

 םג שופיח תורשפא שי .שופיחה עוענס תועצמאב

 תונויליגב ועיפוהש תועידי רחא ןותיעה ןויכראב
 .םיטדוק

 6 62 6: 6 6; :גוריד

 םוקרוא

 ת66ק : / /שאא . ס:-ססת . ססת/

 ינורטקלא דויצ לש הצפהו קוויועב תקסועה הרבח

 עדימ רתאב .םיבקעמו תוריקח תרטמסל םדקתמ

 יאשח םוליצ .תותיצה םוחתב הרבחה ירצומ תודוא

 .דועו תותיצ ירישעשכמ לורטכו יוליג

 <( 6 6ג :גוריד

 סווט

 תס%ק : / /אאא . םטפ .ס0 ./

 םיניינבל הקזחאו ןויקינ יתוריש תקפסמה הרבח

 ירוזא .םינבסל הריסשו החטבא יתוריש ןכו .םינקתמו

 הרבחה יתורישע לע עדימ רתאב תונוכשו היישעת

 .תוחוקל תוביוערו

 6 6 6 :גוריד

 י לבנע תופסכ

 ת66ק : / /אאא . גתמה] -545685 ../

 תופסככ םינוש םיגוסמ תופסכ תקפסמה הרבח

 רתאב .דועו ריק תופסכ .שא תועיסח תוינורטקלא

 .תונושה תופסכה תודוא עדיב

 2 (2 00 :גוריד
 שעשא דקומ

 ת6סק : / /יחזא . סב :סקםסת6 . ססת /
 צראב החטבאו הקוצמ ידקומ הליעפמה הרבח

 רשא םייתיב הקוצמ ירישכמ העיצמ הרבחה .םלועבו

 הלצהו הרטשמ תוחוכ ןיסזהל ןתיע םתועצמאב

 ינצחלו הרבחה תודוא עדימ רתאב ךרוצה תדיסב

 העיצמ איה םתוא הקוצמה

 () 6ג 6; :גוריד

 םוטיסקוב

 ת6%ק : / / אש . תב 1 תווגת . 60 .1/
 ירישכמ .הקעזא תוכרעמ רוצייב תוקסועה הרבח

 םוחתב םיינורטקלא םירצומ דועו תותיצו בקעמ

 .םירצומהו הרבחה לע עדימ רתאב

 6% 6) 6) :גוריד

 סיילפ חףייס
 תססכ : / /יזאש . 5356] ב06 . סס .11 15861 /

 קושל תויטרפו עדימ תחטבאל תונורתפ תקפסמ

 צרוושוע רוטלק ןיסי

 ת66ק : / /שאט . ץא518₪ . ססת\/

 :ןוגכ םיבר םימוחתב החותמה לודג ןיד יכרוע דרשמ

 יטפועמ עדימ רתאב .דועו הריגה יניד .ימואל ןיב רחס

 הריגהה םוחתב עדימ םהיניבו םיסוחת רפסמב
 .ביהראל

 () 6 6 6) :גוריד

 תופסכה תודוא עדימ רתאב .יטרפהו יקסעה

 .םיקסעלו ןולמ יתבל .תיבל תודעוימה

 6 6 6 () :גוריד



 החטבאו תוריקח ₪) םיקסטעו הלכלכ

 תוריקח גלפ

 שטס : / /שזא .ןכ3 .סס ./
 תוריקחה םוחתב תקסועה תוריקח תונכוס

 תוקידב | .יקסעה | ןיעידומה | ,תוילכלכה

 דרשמה תודוא עדימ רתאב .דועו תועסיהמ

 .יביטקארטניא לזאפו ויתורישו

 6 6 6 6 () :גוריד

 ואדיו תרוועקת ןרוב

 ת6סק : / /זאא .תוסמהת .00 ./

 לש העטטההו קווישה .אוביה םוחתב תלעופה הרבח

 םינרקמ .בשחמ יגצ .ואדיו תוריק תועצמאב הגוצת

 תועוועה תוכרעמהו םירצומה תודוא עדיס רתאב .דועו

 .הרבחה תקפטממ םתוא

 דירוג:  )6 0 4

 הקינורטקלא האנ

 תסספ : / /חז . תב -6160ש0ת1.0 .ס0ס ./

 עסש דויצו בכר ירזיבא יניקתמנל תיאנוטיס הרבח

 תקפסמש םירצומה תודוא עדימ רתאב .בכרל

 .פייטדוידרה ירישכמ יגוס לכל םילנפ תונגודכ הרבחה

 .דועו םילוקמרל תואספוק .םירבגמ

 6% 6) () :גוריד

 רואיל

 ת6סק : / /אאש .110:-6160610 ..1/

 רתאב .םייתיב לונשח ירצומל תילאוטריו תועח ,רואיל

 העיצמש רחמותמה םירצומה גולטקב ןייעל ןתינ

 .ןווקמ ןפואב םירצומה תא ןימזהל ןכו תועחה

 6 6)ג 6 () :גוריד

 טולייפ תצובק

 ת<6ק : / /שאא .ןכ1106.00 ./
 לסשחה ירצומ ףעעב תקסוע טולייפ תצובק

 תורבחה לע םיטרפ הרבחה רתאב .הקי;ורטקלאהו

 לש םיחנומ ןולימ ןכו יץזראב ןהיפי;סו ןהירצומ .הצובקב

 .םירצומה תונוכת

 6 6 6 () :גוריד

 קירטקלא לר'ג

 ת6סס : //96 .1/
 לש םייתיבה למשחה ירצומ רחבמ םיגצומ רתאב

 שוכרל תורשפא ןכו ץראב קירטקלא לר;ג תרבח

 .םירצומה תא

 62 6 () :גוריד

 םיטיועכתו םיטולהי -

 5 תוצק :ןתאיארא קא < 0.1/'גיס !תומב] - 40/7050 !ת167041 צו
 םש םכז 46 (םממ ]29 יס

. 9 8.8 586 6 8-8 

 ךלש .הסידק תוסס םי
 'זהרוק הו ךיא זי

 קושב דככ) ,הרז טלמכ וא .ךל> וסופה
 וךתוא ף 'ופ יס חלזל ה7ור ,ריחכהכ

 הארו אוה
 םאח קודבי

 יס .השיגרה חרשמל םיאתסה קיאר קוי
 זה[ תכאב א

 והסימל דסות התא .8ל אוה לבא .ח'\\רהל ר
 זיס תולגל קצור .ךהוא רכוס

 |15 | וש ישי טלי לע 6 דה אה שט

 הכירצ ירצומ הרטקלא

 תשסק : / / אא . 6160628 -ססת טוס . סת /

 ירצומו ריוא ינגזמ לש בחר ןווגב תרציימה הרבח

 הרבחה לע ילכלכ עדימ רתאב .םירחא הקינורטקלא
 .םירודמ יפל גווסמה םירצומ גולטק ןכו התוליעפו

 6 6 (< ( א () :גוריד

 יוס

 ת66ק : / /אאא . 5סתַצ .סס ./

 צראב ינוס ירצומ תינאובי .ראפשי תרבח לש רתאה
 תולחו םיעצבמ ,הרבחה תודוא םיטרפ רתאב

 תנווקמ

 6% 63 (א (3 :גוריד

 רוטס םוק

 66 : / /חאא . ססתפ60 6 .ס0 ./
 תיבמ סקפו ןופלט יריעכמ רחבמ רוטס םוק רתאב

 ןתי; םירצומה תא .םלועב םי;ערציה ילודג לש רצויה

 רתאה ךרד תורישי שוכרל

 6 (6) 6) :גוריד

 זז

 6 : / / אחז . 61 בנוסת5 --15861 .00 ./

 .םיטישכתהו םיוולהיה םוחתב תקסועה הרבח

 רגאטב שופיח תורשפא ןכו הרבחה לע עדימ רתאב

 .הלש ןחה י;באו םימולהיה

 63 6 () :גוריד

 תועבטמו תוילדמל .תיתלועמומה הרבחה

 6%6ק : / /צחיחז . ססב תפ .ס0 .1/

 לש הצפהו רוצייב תקסועה תיתלשמו הרבח

 ידוהיה םעה תשרומב תורושקה תועבטמו תוילדמ

 תועוש תורדס העיצמ הרבחה .לארשי ירא תודלותו

 לש ןווקס גולטק רתאב .תולבגומ ןקלח .תועבטמ לש

 הנזה תורשפאו םינוועה םירצומה

 6 6 6) (ג :גוריד



 יקסעו הלכלכ

 םיטולהי

 ת66ק : / /שאא . 61 3בתוסת5 .סס ./

 םיטיששכתהו םימולהיה ירחוט תא .תרשמ םימולהיה רתא

 רחבמב ןייעל ןתיע רתאה ךרד .םימולהיה .תסרובב

 .םשוכרלו הריכמל םימולהי

 < () (כ :גוריד

 :גייאנוטס

 ת66פ : / /ששא . 333 - 56068006 . 00 .1/

 עדימ רתאב .תושטולמו תוימלוג ןח יעבא קווישו אובי

 רזיבאכ .הנתמכ םינבאה תא קינעהל תורשפאה תודוא

 תודחוימ .תועצה ןכו תוידוחיי תטוכת ללעב הקיטסימ

 .םיפרוצו םינפסאל

 (6) 6) 6 :גוריד

 םיצ עוי ןוריב

 ת166ק : / /וזאא .כג סת .ססת/
 םוחתב םיעיקשמל ץועי יתוריע תקספמה הרבח

 .הרבחה תודוא עדיס רתאב .לארשיב קט-ייהה תיייעעת

 תייעעת תודוא עדימ ןכו לוהינהו יץועייה םוחתב היתוריצע

 .תילארשיה קט-ייהה

 6 6ג (כ :גוריד

 טראד

 ת66ק : / /שאש . 8:6 0 ./
 יעוציב רופישב תקסועה תיסוחת בר םיצעוי תצובק

 הרבחה תודוא עדיס רתאב םיכילהת לועייבו םירצומ

 .תוחוקל .תונישר .חותיפ בבס ןמז רוציקל התטישו

 .דועו םירחב/ םירושיק

 6 6 () :גוריד

 ןוחטב יתורשע .ד.ח

 ת66ק : / /אא . 5סצ .םסס .1/
 .יתוחיטב ץועייו החטבא יתוריש תקפסמ הרבחה
 .הרבחה ירצומו יתורישש םיטרופמ הרבחה רתאב

 6( 6 6 :גוריד

 ןיקייח רמוס

 ת66פ : / /טיחז . 11 . סתש .ת6%/
 תרבח לוע תילארשיה החולועכ שעמועמ ןיקייח ךמוס דרשמ
 לוהיעו וע"י .ןובשח תייאר יתוריע ןתמב תקסועה 6
 צראב היתוריע הרבחה תודוא עדימ רתאב יסעניפ
 ןכו תויתקוחו .תויקסע .תאעדה .תוחוקל תמישר .םלועבו
 .םישחד רודמ

 6% 65 6) )ג :גוריד

 םיקסעהו הלכלכ

 ת6ספ : / /שאא . 6בסוגנע .סס 11/2

 תובתכ ליכמ זופת לש םיקסעהו הלכלכה ורע

 .טפשמו קוח .םייפלא גאב .ןוהה קוש יאשונב

 .דועו חיטמ .םיינכט םיחותיע .הסרובהמ יטוי עדיוב

 ₪ 6 0.0.0. :גוריד

 יארשא יסיטרכ - םיטיששכתו םיטולהי 0 ם

 יקסע חותיפו יועי םורופ

 66 : / /שאא . <0 גת -ץנסוגס . ססתו/
 םוחתב םיחמתמה תועקשעה יאקעבו םיצוא תצובק
 .תאעיכרו םיגחימ .םיפתאעומ םימזיס .ימוליב אז .קט-ייהה
 תמאערו םיצצעויה תוצ .היתחיעו הרבחה לע עדימ רתאב

 .תוחוקלה

 0 %\ 6% :גוריד

 םיס יגלפ

 ת6סק : / /שאא .תוסמ+ס2% . סס .11 /08106צ/
 .ודיגמו לאערזי קמע תוירוזאה תוצעומה תולעבב הרבח
 םייסד;ה םיתוריש ןתמו םיטקייורפ םוזייב תקסוע הרבחה
 איה םהב םיטקייורפה .הרבחה תודוא עדימ רתאב
 דועו םיעוכמה תווצ .תקסוע
 6 6 6% *בוריד

 בולק סר נייד

 ת66ק : / / אאא . 6165 .ס0 ./
 רתאב לארשי בולק סרנייד תרבח לש תיבה רתא
 .םינודעומ .םיסיטרכה יגוס .הרבחה תודוא עדימ
 תועתמו םיעצב

 6 63 6 (ג :גוריד

 טרכארשי

 ת66ק : / /אאא . 15230826. 00 ./

 טרכארשי תבולשת לש יארשא יסיטרכ תרבח
 ינודעומ .םיסיטרכ יגוס .הרבחה לע עדימ רתאב

 תשרב רחסמו םיעצבמ .תונתמ .תוחוקל

 6 62 62 6 6) :גוריד

 ל.א.כ-הזיו

 ת6סק : / /אאא ,ט1 58081 .סס ./
 עדיס קפסמ לארשיל יארשא יסיטרכ תרבח רתא
 .םיחוטיב .םי;ודעומ .תובטההו םיסיטרכה יגוס לע
 עדימ .תורש - ל.א.כ רשקו ל.א.כ סנזיב .הזיו סובולג
 טנרטניאב ישיא
 63 63 6 63 (ר :גוריד

 סרפסקא ןקירמא

 1ת6סכ : / /וחא . בהחסנ:ג 0362655 . 0 .1/
 חוקלל היתוריש תא הגיצמ יארשאה יסיטרכ תרבח
 הרבחה לש עויסה יתוריש לע עדיס רתאב .ילארשיה
 .קסע יתבו םיקפסל עדי .םלועה יבחרב תוחוקלל
 םיעצבמ .תודוקע םירבוצל תובטהה תיעכת לע עדימ
 דועו םידחוימ
 6 63 () ( :גוריד



 שש

 םיכירדמו עדימ ירגאס - תועדומ תוחול ₪9 םיקסעו הלכלכ

 הידמוטריב

 ת6סק : / / אא . כ. מפת
/. 

 תועדומב ןייעל רשפאמה תועדומ חול

 .תועדומ םסרפל ןכו םינוש םיסוחתב

 .בכרה ימוחתב תוגווסמ .תועדומ רתאב

 .דועו בושחמה .םישורדה .ן"לדנה

 9 6 0 0 0 :גוריד

 תשרה חול

 תספק : / /שא . 1130226526% . 00 ./
 תורשמ תועדומ .תויורכה רודמ ללוכה תועדומ חול

 דועו תוריד .םיבכר .םיגוויס יכ-לע

 6 6) () :גוריד

 טנובלכ

 ת6טק : / / וש . סס1כ0ת66 . ססת/
 תועדומ םוסרפ רשפאסה יביטקארטניא תועדומ חול

 רשפאתמ חולב שוטישה .םיסוחת ןווגבב םניח

 דבלמ .רתאב הדרוהל תעתינה הענכת תועצמאב

 םירחב) םירתאל םירושיק הנכתה תללוכ .תועדומ

 .םיעווע םימוחתב

 6 63 60( :גוריד

60 0 
 ת66ק : / /אוז . ססת2000 .סס ./

 טנרטניאו םיבשחמ תרושקת יאשוטב עדיס רגאב

 תרושקתה יטוחתב יעוצקמ עדיסו תובתכ רתאב
 םוסרפה .םוחתב תורבח תמישוער ןכו בושחמהו

 .םולשתב וניה רתאב תורבחל

 6 6 6) 6) :גוריד

 כט

 תספק : / /9חחא . 4608265 . טס /

 רותיאל תועדומ חולו עדימ רגאמכ שמשמה רתא
 םייתייששעת םיביכרו םיפלח .םירתוימ םיאלמ לש הריכמו
 םושיר רחאל םניח גולטקב ןייעל ןתינ רתאב .דועו
 םולשתב הריכמ תעדומ םסרפלו

 6 6 6; () :גוריד

 ...תועדומ םוסריפל 397 777 יא בט <

 .- רתאב טינה קילעה טירפתב יזשמתסה ,הידעסריפל ךקפב ךורר

 העדומ םוסריפל רודמ י/רחב

 ת6סס : / /אש . אס . סס .1/
 לארשימ םיתוריש יקפסו תורבח תמישר זכרה רתא

 ברע תוטידמל רקיעב םהיקסע תבחרהב םייינועמה

 עדיס רתאב .הקירפא ןופצו יסרפה ישרפסה .תיהזמב

 דועו העקשה תויורשפא .תורבחה תודוא

 () (6) (ג :גוריד

 הידסופניא

 תספק : / /א . ת 206618 .סס ./
 .םילארשי םיקסעו תורבחל יקסע ךירדסו עדיס רגאב

 יטואלניב רחסמל תויונסדזה רותיאל דעוימ ךירדמה

 תורישל םשריהל ןתיע .ליוחמו יץראהמ םיעיקשמל
 .ףטוש יקסע עדיסס לבקלו םולשת תרומת

 6 62 6 6 6) :גוריד

 סוה ףשא

 ת6שק : / /חז . 53% . 0 ./
 אוהו יםע ןב רפוע ןובשחה האור י-ע הנב) סמה ףשא

 יטי;ונא ןפואב ויטרפ תא דילקהל שלוג לכל רשפאמ
 ₪6 ירזחהל ויתויוכז יבגל עדיס לבקלו

 < 6 (ג :גוריד

 ט םוה

 ת6סק : / /א . בס6מ6 6 . 00 ./
 ליכמ רתאה .וב רושקהו תיבה םוחתב קסועה רתא
 .תואתעכשמה קוש .רוידהו בוציעה אשועב בר עדימ
 העעמו .םיחסומ ירטאמ .תיבל םיטיהר .םילכירדא
 רתאה .דועו .תועדומ חול .םוחתב םישלוג .תולאשל
 .םינושה םירצומה לע שופיח תויורשפא ללוכ
 ג 6) 6 6) (ג :גוריד

 לטרופ סנזיב

 ת6ספ : / /זאא . 12002681 .ס00 ./
 קפסמה החטמ וק תיבמ ילארשי יקסע רעש רתא
 .תורבח תודוא עדימ רתאב .ףיקמ ילכלכו יקסע עדימ
 םיזרכמ .ילכלכ ןיזגמ .תויאסרוב תועדוה .תוינמ ירעש
 .םולשת תרומת ןתיע רתאב עדימה ןמ קלח .דועו

 6 6 6ג 6) () :גוריד



 תואקשמו ןוזמ - םיכירדמו עדימ ירגאס ₪9 םיקסעו הלכלכ

 לנוישענרטניא .י.ע.ר

 תססס : / /שאא .שסצ3ת6.ם0 ./
 רואל האצוה יתב לש הציפסכ תשמשמה הרבח
 עדי רותיאב החמתמ הרבחה .םייטואל ןיב םיטוסרפו

 .יפוריאה דוחיאה תא הרבחה תגציימ רתיה ןיב .ותריכטו

 .הרבחה תודוא עדיח רתאב .ימלועה ק;בהו םיואה
 .תטווקמ הלומזה תורשפאו עדימה תורוקמ

 62 6 6) :גוריד

 לארשי סלטא רירדמ

 ת66ק : / /שוא .461885-152861 0 ./
 םיכירדמו תופוב לוע רואל האצוה .יופימב תקסועה הרבח

 תופסכ תובשערממ תופס ירצומ חותיפב ןכו םיספדומ
 .ט;רטניאב תויביטקארטניא תופסו הדובע תטעחתב

 תקפסממ איהש םירצומהו הרבחה לע עדיס רתאב

 <( 6 6 :גוריד

 הקפה תויועעת בריב

 תשס : / / יוז . וס הט . סס ./
 .םיאבה םיפנעל םיקפסו תורבח יכירדמ הקיפו ברי

 ןכו הצובקה לע עדיס רתאב .הי;בו הישעת .בושחמ

 םי;ושה םיכירדמה לע ןווקמ ועופיח תורשפא

 0 0.0 0 יגיד
 טנרטניאב קוריה וקה

 ת66פ : / /אאא . תססמ ,./
 -61086 ת/0193%/] תבגת תסת/

 תועשתה .יץראב םיצוביק ,תיצוביקה הייעעתה לע עדימ
 .דועו תויצוביקה

 62 6 6; .גוריד

 הטקידרפ
 ת6סק : / / חה . ןכמב6010%8 .ססת/

 ס41-םבמ /260 .1
 תקפסמו לודג ילכלכ םינותע רגאסב הקיזחמה הרבח
 רךרוצה יפ-לע לוהינו יוזוח תוכרעמל םינות

 6 () () :גוריד

 תכתמה רעש

 ת6טק : / /אאש .תו6ס681 .00 ./

 סקדניא רתאב .תכתמה ףעעב םיקסועה תליהקל רתא

 םירושיק .םוחתב תושדח .לארשיב חכתמה ףנעל גווסוב

 .דועו ןויד תוצובק .םייעוצקמ םירמאמ .םיצלמוממ

 6 6 6) () :גוריד

 דג תובלחמ

 ת66ס : / /שאאש .ץ38-633.:ץ . 00 .1/

 .הרבחה לע עדיס רתאב .דג תבלחמ לש הרתא

 .תושיבג ילכאמ תנכהל םי;וכתמ ןכו םירצומ תונישר

 6 () () :גוריד

 הטיו

 ת6סק : / /וזא .טב.68 .ס0 ./

 אלל םייעבט םתיברס ןוזמ ירצומ תרצייס הטיו תרבח

 ירצומ לע עדיס רתאב .לכאמ יעבצו רוטשמ רוח

 .םילודיחו םילוכתמ .הרבחה

 6 6 ()י :גוריד

 וגיבא

 166ק : / /שאא . בזוג ץס . סס ./

 .היתש ינקתמ העיצמ םימאב םימה ירצומ תביטח

 תודוא .עדיב רתאב .דרשמלו תיבל םינעסממו םירהטמ

 םיעצבמ דומע ןכו הרבחה תקפסונש םילאעה םירצומה
 .םיעלוגל דחוימ

 6 6; 62 :גוריד

 ןויצע רי .תוחורא

 ת66ק : / /וחז .ת:-6210ת .סס .1/
 תודסומל לכוא קפסמ ןויצע רי; לש תוחוראה לעפוממ

 תושקושה .תוטסה טירפת גצומ רתאב .םילעפמו

 .דועו תוחוקל תוישער .לעפמה עיצמש

 (6) 6 6; :גוריד

 תואקששמה תולח

 ת6סק : / /חז . 1190025 . 00 ./
 םיפרח תואקשמ תרכומה תטווקמ תואקשמ .תשעח

 ןחיע רתאב .דועו הליקט .הקדוו .הינסונועכ םי;ושע םיגוסמב

 .םיאתמה הקומה תא שוכרלו תואקשמה גולטקב ןייעל

 6 63 6 6ג :גוריד

 תואירבה ןוד עומ

 תשס : / /אאא . ב6381 6ם61וגמ .ס0ס .1/

 קיסעמ עדימ ליכמ יימת לש תואירבה ןודעומ רתא

 .םינוכתמ ןווגס .רתאב דוע. הנוזתהו תואירבה םוחתב

 דועו הנוזת יניינעב צועי .תואירב יעושעש

 6 6 6; 6 () :גוריד

 פאק דנוקס

 ת6סק : / /אאא . 56600607 .סס .1/
 םיפינס רפסמ הליעפונה תיטלוע הפק יתב תשר
 ,תשרה לש ידוחייה הפקה תודוא עדימ רתאב .לארשיב
 םישלוגל עצבמ ןכו הפקה לש הירוטסיהה תודוא עדיוב

 6 6; 6: :גוריד

 טקפרפ

 ת6טק : / /וחחז .כ6מ+606 00 ./
 .טקפרפ ףיטחה תא רתאב הגיצממ לילגה דרו תרבח

 ףיטחל ינויזיוולטה םוסרפה עסמ לע ססובס רתאה

 רוחבל תורשפא .תונוסרפה ירוביג לש םילזאפ ליכמו

 תביתכל םיסרפ תאשונ תורחת .תומש תויופדל

 חולשמל תורשפא .תמנוסרפל אבה עורגה טירסתה

 .דועו תילאוטריו היולג

 6 6 6 6; 6) :גוריד

 פאק שרפ

 66 : / /זצחז . 650070 . 00 ./
 םילפס תחדהו הפיטשל רישכמ תקפסמה הרבח
 תוליעי .רישכמה תלועפ תודוא עדימ רתאב .תוסוכו
 דועו תינדי הפיטשבש ה;כסה .יוקינה

 6 6 )ג :גוריד

 הלוק הקוק

 ת6סק : / /א . 00080018 .ס00 ./
 לע עדימ קפסמ לארשי הלוק הקוק תרבח רתא

 .תומוסרפ .ליוחב םירתא .הירוטסיהה ,.הרבחה

 .דועו םיעצבמ

| 3 | 

 00.0. 0.0 :גוריד



 ןילדע - תואקשמו ןוזמ ₪) םיקסעו הלכלכ

 ןדע יב

 ת6סק : / /אא .וסע660ת . סס ./
 ןדע יבמ רתאב .עבטה לש הינפמשה

 םימ ןיבש רשקה לע עדימ ואצמת שדחה

 היוצרה הדעסמה תא ורתאת .תואירבו

 ואצמת .ויסוג לש תודעסמה ךירדמב םכל

 ןבוסכו םילויטה רודמב יעובשעה לויטה תא

 !םיסרפ תלרגהב ףתתשהל ולכות

 6% 0% 0 0 6% גוריד

 סוארטש

 ת66ק : / /אשא . 56281155 . 00 ./
 םירצומה תודוא עדיס זאצממת הלודגה ןוזמה תרבח רתאב

 .םידליל םיעודיח תללוכה הלודג םיקחשמ תטיפ .םינאעה

 .דועו םיעצב=מ .יתעוזת עדי

 6 6 0 40 )ו :גוריד

 ירוד .א

 ת6ספס : / /אאצ . 0:1 .600 ./
 תרבח איה טםיעב תויטדעה תודובעל הרבח ירוד.א

 עוציבו םוזייב תקסוע הרבחה .הלודג תילארשי היינב

 ירוביצה רזגסב עצב ןלבקו םייאמצע םיטקייורפ לש

 .תונומת תיירלגו הרבחה לע עדימ רתאב .יטרפהו

 0 6: 4) :גוריד

 א.א.א

 תק : / /ואשחז .תוּבמ . 00 .1/
 לש לוהי;הו קווישעה ,ץועייה םוחתב תקסועה הרבח

 .הרבחה יתוריש תודוא עדיח רתאב .םיסכנו ןילדנ

 דועו םייסואלניב םירשק .םינכוס .תוחוקל תונישר

 6 6, כ :גוריד

 יציבולרב .ציא

 ת6טק : / /חא .כ3מּבתסשב 62 . 00 ./
 םיטקייורפ .הייעבה תרבח לוע תונלוצמ הירוטסיהו עדי

 תושדחו יץראב

 () 6 6) :גוריד

 השודק ןבא

 ת6סק : / / וזו .תס1-5 םס0מ6 . סס ./
 םינושש םיגוסמ .תותיסו הינבל םינבא תקפסמה הרבח

 תגוצת רתאב .דועו תובצ .היעב תורטמל שיש ןכו

 הנזה תורשפאו םירצויב

 6 6; 6) :גוריד

 ₪ םםז 4% תת 6
6 ₪- 

 לעמית (שטאההמ |4בהש | ואכו

 יילינ תזוחא

 ת65ק : / /שאש .ת.136 .סס ./
 לע עדיב רתאב .בקעי ןורכזב ה;בלה תוליו טקייחפ

 לוע הירוטסהה .הב תררוגתמה היסולכואהו בקעי ןורכז

 דועו טקייורפב תועבה תוליוה לע עדימ .י"ליע תזוחא

 6% (א (3 :גוריד

 ןילדנ יקיפא
 ת6סק : / / וזו . ב5166צ -תּבב1 בת .םס .1/
 הרבחה תודוא עדיס רתאב .ןילד) קווישו לוהינל תוטכוס

 םיכרע חתפמ .הרכשהו הריכמנל העיצומ איהש םיסככו

 .זכרמה רוזיאב םיסכל הריכוסו הרכשה ינוריחמו םוחתב

 6% 63 6 () :גוריד

 רעי ינג

 ת66ק : / / זז . שבת -ץּבּהמ . 0 ./

 .דול ריעב םרול תרבח תעצבמש לודג היינב טקייורפ
 .טקייורפה תביבסו םיעיי/בה .ה/זכשה לש הגוצת רתאב

 (א 63 () () :גוריד

 ריקא

 ת6%ק : / /חאו . באש ..1/
 םיעובקו םידיי; םינבמ תיינבב החמתמה תינלבק הרבח

 תגוצתו הרבחה לע עדימ רתאב .תונדקתמ היינבב
 .ילכירדאה ןועכתהו היינבה םוחתב םי;ושה היתוריוע

 () 6; () :גוריד

 הילצרה 'גליו הנירמ

 ת%6%ק : / / יואש . 1 5:8008זח . 600 .%/
 .הילצרהב הנירמב םקוונה שפונו םירוגמ תודיחי טקייורפ

 יטזוי לע םיטרפ ןכו טקייורפה לש ינכט טרפס רתאב

 .טקייורפה יטיקמו

 6% 63 6; () :גוריד



 תואלקחו םיחרפ - ןילדנ ₪ םיקסעו הלכלכ

0 
 לארשיב םינובהו םינלבקה תודחאתה

 66 : // א .בסס .ס ./
 םידיגאתה .םי;וגראה תא תדגאמ םילבקה תודחאתה
 תודוא עדימ רתאב .םינלבקה לש םירחאה םיפוגהו

 עדי .םוחתב תושדח .הידיקפתו תודחאתהה העבמ
 ןוליס ןכו ףענעל עגונה ילכלכ עדי .םירבחל יעוצקמ

 .בחר םיחטווב

 6 62 6 60 6) :גוריד

 ןייל ןוא ןילדנ

 66 : / /אח .תס1 .םבט תס/
 להועשס רתאה .הינבה םוחתב םיטקייורפל עדימ רגאב

 לע םינוש םיחוליפב ששופיח תויורשפא ללוכו 5%א0 ייע

 לכ יבגל םיריחמ ללוכ טרופמ עדימו עדיסה רגאמ יבג

 לבקלו רתאב ןודעומל ףרטצהל ןתי) ןכ ומכ .טקייורפ

 דועו תואתלכשעמ .םישדח םיטקייורפ תודוא עדימ

 (% (6ג 6 () (ג :גוריד

 םרול

 66 : / /ֶאש . 1סמהת . סס .1/
 םירעב רקיעב תלעופה תיתלשממ הינב תרבח

 םי;וש םיטקיורפ תעצבמ הרבחה .דולו הלמר

 .רתאב םיגצומה ן"לדנה םוחתב

 6 6 6 :גוריד

 רולפ הדס

 ת%6ק : / /ז .648 5100 . 0 ./
 הווהמה תסלפתמ הדמ תוקיציב החמתמה הרבח

 לע עדימ רתאב .םייופיצה יגוס לכל הלועמ תיתשת

 .העיצמ איהש הדמה תוקיצי לעו הרבחה

 6( 6 6 :גוריד

 ןלמע

 תשס : / / ווא . הח1 המ . סס ./
 ירצומ .חותיפו הינב ירצומ קוויועב תקסועה הרבח

 ירצומ םיגצומ רתאב .רסג ירצו ןכו .יופיצו םוטיא .דודיב

 .הרבחה

 6 6 6 :גוריד

 ןיטנרולפ תניפכ

 ת6סק : / /וא . +10:6ת61ת .ססת/
 רתאב .א"תב ןיט;רולכ תטוכשב ןכושה תוריד ןיינב
 םיריעצ תוגוזלו םיעיקשמל תועצומה תורידה תוגצומ

 6( 6 6 :גוריד

 2000 ןילדנ

 ת6סס : / /וזא . תב בת2000 .סס ./

 תויורשפא תומייק רתאב .ןילדנה םוחתב עדימ רגאב

 הרכשהל תוריד רותיאל תוחטעו תומדקתמ שופיח
 .הריכמלו

 6 6) 6) 6) :גוריד

 דודשאב ןילדנ

 6שק : / /א . :0ע66- 8 .סס/

 םיטקיורפו היינב תורבח תודוא עדימ זכרמה רתא

 יבגל טרופס עדימ רתאב .דודשאב רחסמו םירוגסל

 .הריכמל תוליוו תורידל ןילדע חול ןכו טקיורפ לכ

 6 6 6 () :גוריד

 היעב תויועעת טיפורס

 ת66ק : / / אא .ןכמס51.0:08165%8%6 . ססת/
 תוקסועה תועב תורבחב הקיזחמה תירוביצ הרבח

 .ליוחבו ישץראב םיסכ לש חותיפהו הקזחאה םוחתב
 םילוושה םיטקייורפה לעו הרבחה לע עדימ רתאב

 .ןילדעה םוחתב תעצבמ איהש

 6 6 6 :גוריד

 טקילפא

 תספק : / /אאא . בכס] 1. סוג6 . 0 ./

 םירישכתו םילשמ דויצ .תוכרעמ העיצמה הרבח

 הרבחה העיצמש םירצומה לע עדיס .םיחרפ ילדגסל

 .םיחרפ יפל תוגווסמ לופיטל תוצלמהו

 6 6 6 (ג :גוריד

 לולה תצעומ

 תסספ : / /אאא . 6ספכ .סשש ./
 תרקב .םוסרפ .םודיק .ןשכתב תקסוע לולה .תצעומ

 עדימ רתאב .יץראב םילולה ףנעב םירקחמ םויקו תוכיא
 ןכו םוחתב םילוכדע .םינאעה םיפעעה תודוא םיארציל

 תתופועה לש תויתלוזתה תולוגסה תודוא םינכרצל עדי

 6 6 () :גוריד

 סלפרצמ

 ת66ק : / / וו . 626 01 35 . ססת\ /
 תסכרעמ תרציס .רצמ צץוביקב תלכשה .סלפרצמ

 .דועו ןייעבלו הייעעתל .תואלקחל תרעצ .ףוטפטו היקועה

 תרציימ איה םתוא םירצומהו הרבחה תודוא עדימ רתאב

 ₪ (6) )ו :גוריד

 םיחרפ יחולועמ
 ת6סס : / /חא .יטסנ:ס . <:6056נ2/61:5 . ססו/

 .םילאע םיעוריא דובכל םיחרפ ורולועמ יתור\ע עיצמה רתא

 ספוט אלמלו חולועמל יוצרה רזה תא רוחבל ןתיע רתאב

 הנזה

 6 6 ג :גוריד

 רוצ ןב תולתשמ

 ת66פ : / /שאא . כ6ת2וגע .ססת/

 לופיט .םיחמצ תועקפ לודיגב תוחמתמ רוצ ןב תולתשעמ

 רתאב .דועו םיליתוע תריכמ .םיחמצ תומקר לע החבשהו

 .דועו ןוריחמ .םוקמב םיעצומה םירצומה תודוא עדימ

 6 60 40 :גוריד

 ילאיבצ תלתשמ

 ת66ק : / /יחחז . בתש61 51:6 .ססת/11/
/ 2 

 שוכרל ןתיע ,תרעכ הבשומב תלכושה ,ילאיבצ תלתשמב

 יחמצ ןכו תדחוימ הטישב םירצוימה תעעבו םירמסת יחמצ
 .םירצומ גולטקו הלתועמה לע עדימ רתאב .םיבצועמ יונ

 < 6) () :גוריד

 ןלוגה םורס חוט
 16%ק : / /שאט . סוג. םס ./

 ןכלו תוישעג תויוצרפתה לש יעבט רצות ויה ףוטה

 ןכושה לעפמה .ןלוגה תמרב ולש םיצברמ םימייק

 לודיג עצמכ שומישל ףוט עיצמ ןלוג םורמ יצוביקב

 ףוטה יגוס תודוא עדימ רתאב .תוקריו םיחרפ ילודיגל
 .םיעושה וישוובישו

| 5| 

 62 62 6) 6 :גוריד



 תוקפהו םוסרפ ₪ םיקסעו הלכלכ

 850 לג םוסרפ

 תססס : / /שאש . 31-56 . סס ./

 יקויע יץעיו םורופב קסועה םוסרפ דרשמ

 חשה דרשמה .תובר םיוע ידרחה רזגמל

 רזגמסב םיעצקמ הדבע יסופדל תודסי

 תועסממ םשרתהל ןתיע רתאב .ידרחה

 רךרדמ | .זתתקל רבע רצוע םוסרסה

 בר עדימ ללסה ידרחה םלשעל תואצמתה

 : .ידרחה רוביצה לע

 < 6 63 () () :גוריד

 לארשיב םיססרפמה דוגיא

 ת66ק : / / אוחז . וג . סנש .1/

 ירבחו םוסרפ ירתאל םיראק .התומעה ירבחל עדימ

 תותוא לעו םוסרפל סיהיב לע עדימ ,טנרטניאב דוגיאה

 .דועו

 6 40 0 :גוריד

 רוביצ יסחי הרט

 1667 : / /חאא . וב <31:8 -ןכמ .ם0 ./
 עדיוס רתאב .שטדלוט תילגרמ תלהעהב רוביצ יסחי תטכוס

 איה םהב םיטקייורפו תוחוקל .תטכוסה יתוריע תודוא

 דועו תקסוע

 6 6; () :גוריד

 חףסונ דסיוב

 ת6סק : / /א . וס 136-0532 .ססת /
 תרזעב תוריכמהו םוסרפה םוחתב תקסועה הרבח

 עדיס רתאב חוקלה ןייפמקל םיסאתומה םירצומ וק

 םהיתוורתיו םירצומה תגוצת .הרבחה תודוא לע

 .דועו

 6% 6 () :גוריד

 הצואת

 ת6ספ : / /וזאוז . 6601658 . 00 ./
 תודוא עדימ רתאב .רוביצ יסחיו םוסרפל תונכוס

 .תוחוקל תונישר ןכו םידבועה תווצ .תועכוסה יתוריש

 .היינבב אצמ; רתאה

 6 6 6 6, )ו :גוריד

 א 65 א וה ה
 כ
 עת(

 תוקפה גנב

 ת6סק : / /אוחצ . ובתּבש6 .ס0 .1/

 תחיכמ םודיק יכרוצל .תוקפהב החמתמה הרבח

 םיעוריא .תוכרעת תקפהב רקיעב תקסוע הרבחה

 .הרבחה יתוריש תודוא עדימ רתאב .קוויש יכרוצל םידיריו

 ןכו ראודב רישי קווישש תודוא עדימ .רבעב הטייקוע תוקפה

 99 הידמרטניא תכורעת לע םיטרפ

 42 60 )י :גוריד

 בהז יפד-םוסרפ

 ת66ק : / /חא .ץ6110₪23065 . סס .1/
 38082 / 330626 .ת61

 רתאב םסרפל ןתי/ .בהז יפד לש תמוטרפה רודמ

 סקדניאב םניח ךרתא תא םושרל וא טנרטניאה

 םיכירדמב םסרפל ןתי) ןכ ומכ .םיילארשיה םירתאה

 .םיספדומה

 () 6 ג :גוריד

 רישי רשק
 ת6%ק : / /ע . א656:-ץ8 51.00 ./

 תא ורתאב גיצמ דפ רישי רשק םוסרפה דרשמ

 לש הגוצת .תוחוקלה תמנישר .תיתחפשמה הלהנהה

 רודמ ןכו תוחוקלה לש םישורד חול .תורחב) תודובע

 ."לגד-םואל-לגד" םינסאה תכורעתל שדקומה

 ( 63 6 (ג :גוריד

 דיפר

 ת66ק : / /וחז . :ּבס16 .סס .1

 תוליבומה תוצוחה םוסרפו טוליש תורבחמ תחא

 תוליבח .הרבחה תודוא עדימ רתאב .לארשיב

 תבותכ יפ-לע תוצוח יטלש רותיא תורועפא .םוסרפה

 .םיטלש בוציעל םיללכ .תופמ תרזעב טלש סמ וא

 .דועו הכרב יסיטרכ חולועמ תורשפא

 69 6 6 6 6) :גוריד



 תושמאנו היסנפ תוערק - םוליצ ₪9 םיקסעו הלכלכ

 ריצקיפ רטסיוב

 ת66ק : / /שאא .וצ-1 0 סוגעס .סס .1/
 םוליצ .תבשחוממ הקיפרג יתוריש העיצמה הרבח

 רתאב .םימוחתה לכב ואדיו םוליצו יעוצקמ סליטס

 .הרבחה יתורישוש לע עדימ

 6 40 4)י :גוריד

 לאודיו
 תספק : / /שאט .טנ 581 .סס .1/

 רתאב .לארשיב הלודגה םיטרסהו םיטוליצה תיירפס

 ןתינ .ואידיו יטרס יעטקו םיטוליצ רחבמ םיעצומ

 רתאה ןמ םיטרס וא םיטוליצ ןיסזהל

 6 6: 6, כ :גוריד

 הירוטקיו וטוס

 ת6סק : / /שאא . קתס6סטנ 06018 .ס0 .1/

 תיסדת יטרס .םיעוריא תקפהב החמתמה הרבח
 יטוליצו םיפילק ואדיו יטוליצ .תועסגוד יטוליצ .תורבחל

 תואטגוד .הרבחה יתוריש תודוא עדימ רתאב םיעוריא

 .רתאה ךרד םי;ימזמל תעצוומה החעהו הדובע

 6% 6 6 :גוריד

 הסיח תטיסרביעוא - יץוח ידומילל הדיחיה

 ת6סס : / /686-56₪0165 .ת5ְה .1/
 םיסרוק העיצממ הפיח תטיסרביעוא לע יץוח ידומילל הדיחיה

 ,תוא ולו תוריית .םיקסע להנטםכ םימוחת לשש בחר ןופסב

 .הדיחיה לע עדימ רתאב .דועו יטוקונ ןוטלוע .םוסרפו קואע

 .םידמולל םיעצומה םיסרוקהו יץראה יבחרב תוחול\עה

 6% 6 6) :גוריד

 ץילרב

 ת66ק : / /שחז 611.62 0 ./

 תוינכות לע עדימ ואצמת לארשי יץילרב רתאב

 .סרפסקא יסרוק .םוקסב תועצומה הפשה דומיל

 תידוחייה דומילה תטיע תודוא עדימ רתאב .דועו

 קסועה דחוימ רודמו יופצ םיסרוק חול .יץילרב לש

 רפסמל היוירט ינולאשע ליכמו םלועה תויוברתב

 .תטידב

 6% 6) 63 6 6ג :גוריד

 הל

 תפסס://ששש.13ת8הט.ה6.11/
 תטיסרביעוא לע הדוסיס לוהיענב הרשכה ידומילל זכרמה

 םיטרוקהו דומילה תוקלחמ תודוא טרופמ עדיס .אית
 רתאב עדימ תלבקו המשערה תורשפא .םיעצומה

 [ 6% 6% 6% 6 :גוריד

 עלס תצובק

 תספק : / /שאט . 56018 .1/
 םתתב עי .תותשר להיב החמתמ עלס תצטבק

 ידומיל עיצמ ןכונה .עלס ןכונ תועצמאב הכרדהו באעחמה
 תוילכות תודוא עדימ רתאבו םיב\עחמה םוחתב תוחמתה

 קט-יהה יוטוחתב הדוב עה קאעל ןתמאתהו דומילה

 6% 6% 6 יגוריד

 טנוקסיד תוטליא

 ת6סק : / /שאא . 118ת0% .סס ./
 תוארק תא תלהעמה עורזה הניה טנוקסיד תונליא

 עדימ רתאב .החוטב-תועליא תצובק לש תושסאנה

 קוש לש תישדוח הריקס .םיחנומ ןוליס .הצובקה לע

 תוקרקה תריקסו ןוהה

 6 6 6 (ג :גוריד

 םילעופה קלב תצובקמ .תונחא) תורק

 ת66פ : / /שא . כס81 15 .סס .1/
 תעמאלה תערק ירתאל םילעופה קנב לוע הסינכה רעוע

 םירעש .תשרקה תודוא עדימ רתאב .ןקפו קהל :ולוע

 יבשיח לש | תויצלומיס עוציבל תורשפא .םינכדועמ

 דועו האאעתו תועקשה

 6( 0 0( גורד
 קיפ

 ת%סק : / /אאוז .ןכאמ . 60 ./
 םילעופה קב תצובקמ תועמא) תוערק לוהיעל הרבח
 עדימ הרתאבו םוחתב םיעש תורשע תלעופ הרבחה
 ןולימ .ןהירעש .ןהב .תועקשהה רוזיפ .תו;רקה תודוא
 .דועו תורקב תואושת בושיחל תורשפא .םוחתב םיח וב
 6% 6 6% 6% 6 גוריד



 תיבל םירזיבאו טוהיר - תונמאנו היסלפ תוערק ₪) םיקסעו הלכלכ

 קהל

 ת6סק : / /יחח . 138% .סס .1/
 תצובקס תונסא) תורק לוהיעל הרבח

 12 תלהנמ הרבחה .םילעופה קב

 תודוא .עדימ רתאב .תונחא) תוערק

 .תועקשה תויצלומיס .תוערקה תוליעפ

 תורדגהו םיחנומ ןוליס .םייסנניפ םינותנ

 .דועו םירושיק .ןוהה תועקשה םוחתל

 6 6 6 6 62 :גוריד

 תויוטכוס .יד.סא

 ת6סק : / /אאט . 568 .ם0ס ./
 לש הריקש רתאב .תועתסו תיב ילכ קווישו אובי

 .ץצע ירצומכ הרבחה תקפסמש םיעושה םירצומה

 דועו ןלצרוס .קיטסלפ .הקיסמרק

 6 0 0) :גוריד

 הקימרק חףחויבב

 667 : / /אשא . 068 0 0 .1/
 ףוצירל הקיסרקה יחירא םוחתב תקסועה הרבח

 .םיירטינס םילכ .שיש .ןלצרופ טי;רג .תוריק יופיחו

 רתאב .היטבסא ירזיבאו םי;וחלקמ .,יוסיע תוכרעמ

 .םירצומ תגוצתו הרבחה לע עדיס

 6 6 (ג :גוריד

 לאינד יברב

 ת6סס : / /ז .כ6מ603 .60 ./

 םירצומה תודוא עדימ רתאב .םיטיהרו תוטימ ןרצי
 דועו 2 יורעמ תונוסרפ .ןוריחמ .םיעצבמ תנייכ .םי;ושה

 < 69 () :גוריד

 זגראה

 6%ק : / /חאא . מוגש . סס ./
 זגראה תוישעת תבולשת לש תילאוטריוה תו;חב

 ידרשמה טוהירה .ןוסחאה ירצומ גולטקב ןייעל ןתיע

 רתאה ךררד םינימזמל ה;טסזה עצבלו יתיבה טוהירהו

 הלודג החעה תחטבומ

 6% 6 6% 6% 6 :גוריד

 ןריד
 ת6ספ : / /שאא . 61 הת .ס0 ./

 החמתמ םיבצועמ םיחבטמו םיטיהרל תשערה .ןריד

 רתאב .ינרדומ-יסאלק ןועגסב םיבצועוט םיטיהר קווישועב

 .ץראב היפי;סו הרבחה ירצומ לע עדיס הרבחה

 < 6 6 () :גוריד

 בכ ו תאו - 0זספסה הזה
 [9 גו "|

9 (₪ 
 יב

 ל כ וו

 .ם'עב (ילארטי יאקירפא-םילזפ) תונמאנ תונרק לוהינ

 םילעופה קנב תצוגקמ

 שדוח ידה ח"ש 1000 דע יפסכ סרפ

 תידודיב תיכוכז
 ת66ק : / /שאא .3.4061.6 .םסס ./

 תידודיב תיכוכז .הי/בל תיככזה םוחתב תלעופה הרבח

 ריווא חורמ ןהי;יבש תויכוכז יתוענ תבכרומה תיכוכז איה

 ,דועו לארושעיב םיציפוסה .הרבתה ירצומ תודוא עדימ רתאב

 (א (א (ג :גוריד

 םיצפח

 ת66ק : / /אאא . תב 23621 . ססת/

 ןייעל ןתינ רתאב .תיבל םירזיבא תקוושמה הרבח
 םילכמ הרבחה לש םיבצועמה םירצומה תונומתב

 תתולצחמו םיחיטש דעו היטבמאל

 < (א (\ (\ (כ :גוריד

 יחרזט .'

 תססס : / /א . 01 6ץת66 . סס . 1/1281 /
 םידרשמל ידרשמ טוהיר קווישו רוצייב תקסועה הרבח

 תואסיככ םיעוועה םירצומה לש הגוצת רתאב .תודסומו

 דועו תוורא .םילושע םיגוסמ תושחלוש .םיחרואו םילהנמל

 69 6 6 :גוריד

 םיחיטשה רךלס ףסוי

 ת66ק : / /אוא . 7600 .ס0ס ./
 תונומסת רתאב .לארשיב הלודגה םיחיטשה תואח

 .תונחה תוקלחמ יפל םיניומוס םיעושה םיחיטשה יסגד

 .ויתונוכתו וריח טוריפ חיטש לכ לע

 %\ [ 6% 6% גוריד

 ראטסקל

 ת66ק : / /חשש . 1605682 .ססת /

 ,םירצומה טוריפ רתאב .םי;אע םיגוסמ תורו רוצייל לעפמ

 .הנוםזה ספוט ו ןוריחוב

 6: 6 6 :גוריד

6 

 ת66ק : / / וא . 03:45816 . 00 ./
 שוכרל ןיועמה לכל ןווקומ תועדומ חולכ \עמועמ רתאה

 חעו טועפ .תורבח יפל םיגווסמ םיבכרה .בכר רוכמל וא

 .ששומישל

 < 6 6; :גוריד



 הרובחתו בכר - תיבל םירזיבאו טוהיר ₪ םיקסטעו הלכלכ

 תובוחר תוסיצצרמ

 0 / /יאשא . וס28 506-6006 .ס0
1 

 רושקה לכב קסועו תוירוקמ תופצרמ רציימה לעפוב

 רתאב .תוגרדמו םיירטיעס םילכ .הקימרק .שיש .ףוצירל

 .הרבחה העיצמוש ףזציר תואסגוד

 (\ 6 כ :גוריד

 ידרשעס לייטס

 תססק : / /שחז . 0951065616 .ס00 .1/
 תגוצת רתאב .טוהירו ידרועמ דויצ תקפסמה הרבח

 .םיידרשמ תואסכ .תוקחלושכ הרבחה העיצמש  םירצווב
 רתאב הנםזה עצבל ןתיע .דועו תטורא

 6 6) 0 :גוריד

 רמצעב תאז השע

 ת66ס : / /אש . 63ץ152861 .סס .1/
 תאז השע ירצשמו תורבח תודוא עדימ זכרמה רתא

 תוכורעת תודוא עדיטו םירושיק רתאב .לארשיב ךמצעב

 םורופ ןכו םלועה יבחרב ךונצעב תאז השע יעוריאו
 .םוחתב יקסע

 6 (ה (ג :גוריד

 רטנלס טקרפ

 ת6סס : / /אא . כב :ו66-06מ66ע . 00 ./
 .םיטקרפ תופצר לש הנקתהו קווועב החמתמה הרבח

 םייקסע תוחוקלל היתורישו הרבחה תודוא עדימ רתאב
 .םירצומ גולטק ןכו םייטרפו

 (א (ג (ג :גוריד

 תובוחר ורטסק

 פסק : / /9חא . ס1ונכת6% . סס .11/085%20/
 יטרפה רזגמל םיטיהר קוושמו רציימה יתחפשמ קסע
 העיצמש םירצומה גולטק תא ללוכ רתאה .יקסעהו
 ןוריחמ לבקל ןתיע םיטרפ ספוט יולימ רחאל .הרבחה
 םירצומ

 6 6 6) :גוריד

 ןייטועניו .תא ינשעוש

 תשס : //אש . 5058ת3 -א61ת56612ת .
00-.11 

 הקיאזומ תקפסאו הסירגה םוחתב תקסועה הרבח

 תקפסמש םילרעימה .לוחבו יץראב היישעתל םילרנימו

 ןשיס יעצם .ןוטיב יחטשמו תוסצרל םיעמשמ הרבחה
 לע עדימ רתאב .דועו ןוטיגל תויביטרוקד םיעבא .םימל
 .םירצומהו הרבחה

 6% 6 (ג :גוריד

 וקלנפיכרא

 ת66ק : / /אאא . ב:סם1ןס6סתאס .ס0 .1/
 ןתי; .ןיטנרולפב םיטיהר תועח .וקנפיכרא לש רתאב

 םיעצומה םיעושה םיבוציעהו םיטיהרה לע אורקל

 .תועומת ףוריצב תונחב

 < 63 6 () .גוריד

 הטירוטוא

 ת6סק : / /וא . הוגסס 1 68 . 00 ./
 .בכר | תוטכרצל תילארשיה הכשלה .הטירוטוא

 בכרה תועכרצל רושקה עדיס לש בחר ןווגס העיצמ

 גווסמ ילאוטריו הגוצת םלוא .רתאב דוע .ותקזחהלו

 .םיבר בכר יטגד גיצמה תורבח תומש יפל

 6% 0 6 6 6 גוריד

 רבלא

 ת6סק : / /שאא . ב1108ע .ם0 ./
 יתוריש העיצמה טנוקסיד תועקשה תולעבב הרבח

 לש חווט תכורא תיזוח תוריכש .ןוסימ תוינכות ,גניסיל

 תוחוקלל םיתוריש תקפסמ הרבחה .דועו בכר ייצ

 ןופיסה תוינכות תודוא עדימ רתאב .םייקסעו םייטרפ

 .דועו םירזחה תקידבל ןובועחמ .תוטושה גניסילהו

 (א (3 (א ('\ (כ :גוריד

 סנאילא

 תספק : / /חא . 1118ת06 . סס ./
 גולטק תא הרתאב הגיצמ הלודגה םיגימצה תיערצי

 .דועו תואלקחל .הייעעתל .חטשל םיגימצ :הלוע םירצומה

 6% 6 6 :גוריד

 הדנוה

 ת66ק : / /זא . גסת6ה . סס .1/
 .םיבכרה ןווגס תא הגיצמ לארשיב הדטוה יבכר תיעאובי

 עדימ .רתאב דוע .לארשיב רכמ)ה דויצהו םיעשפואה

 םואיתל תורשפא .יצראב תורישהו הריכמה תודוקנ לע

 יבכר לש הריכמו היינקל תועדומ חול ןכו ןחבמ תעיסנ

 .םיועמחעמ הדטוה

 6 6% 6% 6% :גוריד

 ליבסא

 ת6סק : / /יחא . בתוכ11 .ס0ס ./
 .םייסי םיעוענס .תוטכאי .תוריס .םי יעונפוא לש תיעאובי

 םיעצומה טישה ילכ לע עדיס רתאב .דועו יסי דויצ

 .דועו םייסי םידוטיל לע עדיס .הריכמל

 < 6; () :גוריד

 .ךתורשל ...םיעצבמה לכ ,םיתורשה לכ ,תוינוכמה לכ

 40 ו --



 שש

 הרובחתו בכר ₪) םיקסעו הלכלכ

 דגא

 ת%66ק : / /שוא . 61766 . םס ./
 ₪ תירוביצה הרובחתה ביטרפואוק רתאב
 הירוטסיהה לע דומלל ולכות לארשיב לודגה
 יבגל שופיח עצבל ,ץראב הרבחה לש
 תועש תא ררבלו םכל םייוצרה םיווקה
 תחפשמ םע םיקחשמ קחשל ןכו העיס;ה
 ןכו םיסרפ תאשע הדיח .רתאב דוע .דגא
 .העיס) ןוריחמ

 << (3 6 ג ()) :גוריד

 בכרל ןויסנפה - גרבנזורג

 ת6סק : / /ווחז . סב ש-כסתפ1 סמ .ס .1/
 ךורא חווטל העסחא יתוריש עיצמה בכרל ןויסנפ

 .םיתוריש ןוריחמ רתאב .בכרב לופיטו

 6) 6) ()י :גוריד

 רטמוניד

 תפסס : / /שאש . 8ץתּהתוס . סס ./
 ןוכבה לע עדיס .בכרה יגוס לכל הקידב יעוכמ תשר

 ןתי; ףסונב .תויעוכמ ןוריחסו וב תועצבתמה תוקידבהו

 .רתאבש תוינוכמה קושב העדומ ריאשהל

 (6) 6 6: :גוריד

 ובלוו

 ת65ק : / /חא .תס6 .00 .11/ש01טס /
 תויאשומה .םיבכרה תא הגיצמ לארשיב ובלוו תיעאובי

 .רתאב דוע .לארשיב תקוושמ איהש םיסובוטואהו

 ןכו ישראה יבחרב תורישהו הכימתה תודוקנ לע עדימ

 .ןחבמ תעיסע םואיתל תורשפא

 () 62 (6ג (ג :גוריד

 לארשי תויעוומ

 ת66ק : //אאאח .תסת16-11.00 .1/
 העסה יתוריש תקפסמה תיטלשורי תויעומ תרבח

 עדיס רתאב .ןגרואמ ןפואב וא האירק יפל תירוביצ

 .היתוריש לעו הרבחה לע

 6 6; () :גוריד

 טאיט

 ת66ק : / /שאא . 5686 . 00 ./
 יטגד תא הגיצמ .סרוטומ ןויפמ'צ .לארשיב טאיס תיעאובי

 .םישרומ םינכוס .תונישר ,לארשיב םירכמנה םיבכרה

 .דועו םיעצבמ רודמ ,ןחבמ תעיסע תעוטזהל תורשפא

 (6) 6 6 6 :גוריד

 ראק-טנ

 תספק : / /שאא . ת6608ע .ם0 ./
 תשיכרל ךרירדמ . צץיבועורהא ינור לש בכרה ךירדמ

 עדימ .תובתכ .שופיח ןוטגנס ללוכ תושדח תוינוכמ

 .דועו ירוטומ טרופס .בכרל םיחנומ ןוליסו

 ג 6 6 6) () :גוריד
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 לארשי תויאשעמ לסרבי)וי

 ת66ק : / /אא .וג61 4וג .סס ./
 תויאשמל הקוזחת תוריוע תקפסמו תאביימ הרבחה

 יסגד תודוא עדימ רתאב .לארשיב 0%6-ו וזוסיא

 וזוסיאה תונגודכ הרבחה תקוושמש םיעושה םיבכרה

 דועו םיעצבס .וםוס

 0% 6% 6% 6% :גוריד

 תויאשעמו תוינוכמל הרבח ריאב

 ת66ק : / /וזא . תוסס . סס ./
 תורשפא רתאב .לארשיב הדנוהו ובלוו יבכר תיעאובי

 יבכר לש הגוצת ןכו םיפלחו םיעוריחמ יצבק תדרוהל

 לע עדימ .רתאב דוע .לארשיל םיאבוימה הדלוהו ובלוו

 הרבחה לש ןיא דיירטה יעצבמו םישמושמ םיבכר

 (א 6 () (ג :גוריד

 ןאסיל
 ת6סק : / /יחיז .ת1.553ם .ם0 ./

 תרבח י""ע תואבוימה .לארשיב ןאסיע תוינוכמ רתאב

 םי;אעה םימגדה לע עדי ואצמת .בכר ינאובי קיפיסכ
 ןאסי; ירתאל םירושיק .רתאב דוע .הרבחה ייע םירכמנה

 .םלועב

 () 6 6 :גוריד

 הדוקס

 ת6%ק : / /שאא . 56068 .סס .1/
 "ע לארשיל םיאבוימ היבכרש .הדוקס בכרה תיערצי

 םיקוושמה םי;אעה םימגדה לע עדימ הגיצמ .ראק .וכ.ס

 תשרומ .הרבחה לש לזידה יעועממ לע עדימ .לארשיל

 םעטמ הריכמל םיבכר ןכו הלש ירוטומה טרופסה

 .ןיא דירטה תקלחמ

 < 6 () (ג :גוריד

 לארשי ןגווסקלופ

 6% : / / אוחז .וז . 60 ./
 תרבת .לארשיב ןגווסטקלופ תינאובי לוע יסמשרה רתאב
 הרבתה יטגד לכ לע אלו עדימ ואצמת .סרוטומ ןוייכוב'צ
 .םיעצבמ .תאעדח .םיריחמ .לארשיל םיאבוימה

 6 65 6) 6) :גוריד



 היגרטאו היששעת - הרובחתו בכר ₪9 םיקסעו הלכלכ

 העונת יריועכמ תצובק

 ת6סק : / /שאא . 61 -שעסוגס . סס ./
 בכר י;רצי רפסמ לארשיב תגציימ העעת יריעכמ תצובק

 הצובקב דוע .לארשיל םהלש תוינפמה ימגד תא תאביימו

 תא הרבחה תאבייב ראשה ןיב .הרכשהו ג;יסיל תורבח
 .דועו השערופ .פיג ,יקוזוס .ראוגי .רלזיירק ימגד

 6 6 כ 6 :גוריד

 וער

 ת6סק : / /ששא . :6סתהוג16 . 00 ./
 לארשיל תואבוימ תיתפרצה ושר תרבח לש תויעוכסה
 וגר יסגד לע עדימ רתאב .וסרק השמ ינב תרבח ייע

 דועו וגניווטה .ןאגסה .ואילקה ומכ לארשיב םירכמ;ה
 .םלועב םי;וש וער ירתאל םירושיק .רתאב דוע

 (ג 6; ()ג :גוריד

 תיתשת

 66 : / /אא . 63+ .ם0ס ./
 תקטועו הרטעת תצובקמ קלח הווהמ תיתשת תרבח

 רתאב .ףאד תרבח תרצותמ םיסובוטואו תויאשעומ אוביב
 .לארשיב תקואעמ איה םתוא םימגדהו הרבחה תודוא עדיוב

 ג 6; 6; :גוריד

 לארושעב הגיה;ה ירומ לשע יצראה ןוגראה

 תשס : / /ישחא . ת662%01 . ססת / 1360 /
 ישירה תטיחב לע עדי ורתאב עיצמ הגיהעה ירומ ןוגרא

 םירמאמ .הירואיתה תעיחבמ תולאש רגאמ .לארשיב

 לארשיב הגיהנל םירומ תונישר ,לארשיב הגיה;ה אשטשב

 .דועו יסרגואיג רוזיאו בכר גוס יפ-לע

 6 60 (ָי :גוריד

 לארשי והייד

 ת6סק : / /אא . 43000-152861 .ס0 ./
 לע עדימ רתאב .לארשיב והייד תרבח לש הרתא

 .םיחוטיבו םיעצבמ .ץראב הרבחה יפי;סו תויונכוס

 לכ תא ללוכה ילאוטריו הגוצת םלוא .רתאב דוע

 םהיריחסו והייד יסגד

 6 6ג כ כ :גוריד

 םיעוזעז יטלוב ורלווב

 ת66ק : / /וא .וסתנ:סס . 0 ./
 תויעוכמ ינרציל ירוקמ דויצ לש ימלוע קפס איה ורנווב

 תויועכוס י-ע לארשיב םיצפומ הרבחה ירצומ .תויאשעמו

 םיעושה בכרה ירזיבא לע עדימ רתאב .טםיעב קפא

 לש תינכטה ותוחיטב תקידבל םיללכ .הרבחה לש
 .דועו בכרה

 ,(\ 6 6) (ָ) :גוריד
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 תשסק : / / תא . תסט הוב מ . סה / 660 8 /
 צועי ללוכה קט-ייהו טנרטניא תורבחל יקווישש .תוריע

 תוקותעל תועדוה תצפה .תיקווייעה תרושקתה םוחתב

 י"ע םיעצומה םיתוריצהו תוליבחה לע עדיס רתאב .דועו

 .הרבחה

 6 62 0 :גוריד

 ך ד 5

 תספק : / /אא . 036.00 ./
 תוכרעמ רוצייב תקסוע .הרדגב תמקוממה .הרבחה

 .םייתישעעת םירצומ דועו קלד תפכרעמ .רחיקו םומיח

 תקפסמ איה םתוא םירצומהו הרבחה תודוא עדימ רתאב

 (א 6; 6) :גוריד

 זפ

 תשסק : / /+חאוז .כהש . 0 ./
 קלד ןוריחמ רתאב .לארשיב הלודגה היגרעאה תרבח

 .זפ לש תבה תורבחו יץראב תונחתה תטישר ,ינכדע

 6 (א 6 כ :גוריד

 תויועעת רודגיבא

 תק : / /שוזא . 3ט160ע . 00 ./
 דוביע .רזייל ךותיח .ינורטקלא דוויזב תקסועה הרבח

 היישעתל םירצומו םיטלבמ .תוינכס תובכרה .יבבש
 .הירצומו הרבחה יתוריש תודוא עדימ רתאב .דועו

 6 6 6) :גוריד

 םיזירא

 ת6סק : / /שא . ב1 21 . 60 ./
 רוצו ןטכתב קסועו םייח זועמ 'ץוביקב ןכשה לעפב

 ,ןוטרקה תחירא לע עדימ רתאב .םי;אע םיגוסמ תחירא

 .לעפונה רציימוע תופוקועה תוזיראהו תובלאעמה תוזיראה

 6( 6 () .גוריד

 םורי ''ג=''ג
 תט6סס : / /אא .18 .ס0 ./

 לש ןזגונ תועיצמ עעיעו בוסימ םוריו יתיטצעעת דויצ 'ג-'ג

 םלועה י;רצי בטימונ תוחוכ תרבעהו העעה ,.עוטישע ירצומ

 .תורבחה תועיצצמשע םי;אעה םירצומה תודוא עדימ רתאב

 א 6 ג .גוריד

 לגורקיט לייא

 ת66ק : / /שזש . 6ע81 -סוב .ססת/
 הייעעת יטוחת רפסמל לגורקימ יביכר רוצייל לעפמ

 לעפמה תודוא עדימ רתאב .תרושקתה םוחתל דוחייבו

 .םיעושה םירצומהו

 () 6> () :גוריד

 ןקיידה
 ת6סק : / / וא . 13881%8ת .ס00 ./

 ,םייטרפ .םיירחטמ םיבכרל םיפלחו םיקלח תרציימה הרבח

 .העוטזה תורשפאו םירצומ גולטק רתאב .םייאלקחו םייאבצ

 6 6: 6) :גוריד

 םורדוויז

 תשס : / /וחא . 28 .סס .1/
 דוויז םוחתב תשורתפ תקפסמה תיתיישעת הרבח

 הבכרהו םילבכ רוציי .תכתמ תודובעו יעורטקלא

 הירצומ .הרבחה תודוא עדיס רתאב .תינכמ ורטקלא

 .תקפסמ איהש םיתורישו

 6 6 6) :גחיד

 ו



 היגרעאו הישעת ₪9 םיקסעו הלכלכ

 טפנל קוקז יתב

 שטס : / וז ./

 טפנה קוקיז םוחתב תלעופ ןזב תרבח

 הרבחה .ה;ידמה הסקוה םרטב דוע

 דודועאבו הפיחב קוקיז יתב הליעפמ

 רתאב .וירצומ רוציי ךרוצל טפנ תקפסיגו

 ירצומ .קוקיזה ךילהת .טפנה תודוא עדימ

 תוכיא ןעמל הרבחה תולועפ .טפנה

 .םילעפמב ךרדומ רויסו הביבסה

 6 (ג (6א 6) (כ :גוריד

 לסשחה תרבח

 תססקכ : / /אא . 52861 -6160%1:1:0 .ס0 ./

 .תוחוקל תובאעתל הנע .תאעדח .הרבחה לע עדימ

 דרכו רוד .למשחה יתוריע ןודיח . חוקלה תויכז טחיפ

 םישורד רודמ למשחב חוטבו ליעי ועומ\על םיפיט .הרבחה

 .דועו

 ג 6 6; 6 () :גוריד

 תיל

 ת66ק / / : שא . 11386 . 00 ./
 רשא דחואמ םייח תעבג צוביק תולעבב הרבח

 ילופיט .תוכתמ לש יסיכ ורטקלא שוטילב תקסוע

 םילכימ לש םילפ שוטירו תווש תוכתמל היצביספ

 .הרבחה לע עדיס רתאב .תיסיכה היישעתל םירוגס

 .דועו הירצומו היתוריש

 () 6 (ג :גוריד

 םיפוער סקלפרט

 ת66ק : / /וזאוז . 66ש28216% .00 ./
 םירדנואפסוק רוצייב קסועו םיפשר יץוביקב ןכושה לעפמ

 דויצו הניג תורויצ .םישיסג םיקזוחמ תורעיצ ,יס.ף%יפ לש

 םירצומהו הלה;הה .לעפמה לע עדימ רתאב .יאופר

 .םיעועה

 6% 6 6ג :גוריד

 סקלפינוי

 ת66פ : / /שחז . תג 516% .סס ./

 .הייעעתה ימוחתל 2/6 ירצומ תרצייסה הרבח
 ירצומ לש הגוצת רתאב .דועו רורוויאה .למשחה

 .הנאתהו תושיטגב םינייפואסה הרבחה

 (\ 6) 6) :גוריד

 תויוטכוס עונ ליעי

 16%ק : / /לחאש .עב1.1-תסה .ס0 ./
 רתאב .הזיראו הישעת .הפועת ירצומ תקפסמה הרבח

 .םיסוטמ תוא;במלו הזיראל הרבחה ירצו תודוא עדיוב

 62 6) 6 :גוריד
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 0 םמ0 עא 20000 196 אש
 0.6 פ9 ₪ )|)₪
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 ו ]

 ת6סק : / /שחאז . 113 . 60 ./
 תקפסמו הקילוארדיהה ימוחת לכב תקסועה הרבח

 ןכו תוילוארדיה תוכרעמ לש הבכרהו ןושכת יתוריע

 תתיתשתהו רפעה םוחתב תוקסועה תורבח רובע תורי

 (ג 6; (ג :גוריד

 בותינ םשל

 ת6טק : / /זאש . 1656 . סס ./

 .םיעב םיסד;נהמ בותיענ םשל תרבח לש הרתא

 .היתורשו הרבחה תודוא עדימ רתאב

 6% 6 () :גוריד

 םייתיועעת הרקב יריועכס דידב

 66 : / /ואחז .וב61.4 . םס ./

 תיתיישעת הרקבל םירישכמ רוציב תקסועה הרבח
 םירמוח יוליג .הרוטרפמט .תוחל תדידמל םישמשמה
 .הרבחה תרציימש םיריועכמה תודוא עדיס רתאב .דועו

 () 6 () :גוריד

 דעס ץוביק - ןפיס

 ת66ק : / /חאא . 5458ת .סס ./
 .היישעתל הקבדהו םוטיא יטרס תרצייסמה הרבח
 .םיציפסו םיעושה הרבחה ירצומ תודוא עדימ רתאב

 6 6) ()\ :גוריד

 דיבנע

 ת6סק : / /יאא . בתּבט 6 . סס ./
 דודיבב החמתמו םיבנע תירקב תעכושה הרבח
 .הירצומו הרבחה תודוא עדימ רתאב .ימרת

 () (6) (כ :גוריד

 ןוליא תשע

 תפס / / : הז . 6566 .ם0 ./
 םוחתב הזירא יתב רובע דויצ רוצייב החמתמה הרבח
 לעו הרבחה לע עדימ רתאב .םיגדהו תוקריה .תוריפה

 .תרציימ איהשע תוקושה ןוימה תוכרעמב

 62 62 6 :גוריד



 ןופלטו תרושקת - היגרנאו הישעת 69 םיקסעו הלכלכ

 ויזילוכ

 6% : / /שאא .ןכס1ץ21 . 00 ./
 .הקיטסלפ ירצומ קווישו רוציי .ןונכתב תקסועה הרבח

 .הרבחה תרציימש םירצומה תודוא עדימ רתאב

 (א 6ג (כ :גוריד

 זגזפ

 ת66ק : / /שאו .ןכ2635 .600 .1/
 לע עדימ ואצמת לארשיב הלודגה זגה תרבח רתאב

 םירעבמ .םומיח ירועתכ יקסעהו יתיבה קושל זג ירצווב

 לע עדיס .זגב שוטישל תוחיטב יללכ רתאב .דועו

 ןכו הביבסה תוכיא לע הריסשה ןעמל זגזפ תוליעפ
 יראה יבחרב םינכוסה תמישר

 6 6* 6 6 :גוריד

 ההתויעח ייוסיצ

 תססק : / /זא . בת 5800861205 .סס ה /
 .םיקתממ תופיטעל רטסאילופ יטרס תרצייסה הרבח

 .בשחמ יקלחל תויטאטס יטנא תויקש .דודיבל םירסוח

 הרבחה לע עדימ רתאב .דועו םייראלוס םיטרס

 .םשוטישו םיעושה םירצומה לש הגוצתו

 (\ 6% 6 (ג :גוריד

 םתלא תצובק

 ת6סק : / /יחחא . 6163ת . ססת /
 ןוכמ - המר .כלוועת :תורבחה תא תללוכ םתלא תצובק

 הייעעתל הקי;ורטקלא - םתלא .תיעוצקמ הרשכהל

 תודוא עדימ רתאב .באעחמ יתוריש - ברסרבייסו רקחונו
 .הצובקה תורבח

 (\ 6 (ה :גוריד

 םרוק

 ת66ק : / /שאא . אסהתו . סס ./
 היישעת ינבס לש המקהו ןונכתב תקסועה הרבח

 תוקלחמה תודוא עדיס רתאב .הדלפ דלש ילעב
 ןהידיקפתו לעפמב תונושה

 6 (\ 6% יגוריד

 חירב בר
 ת6%ק : / /שאא .זווג1 -6-100% . 00 ./

 םי;בסל םיעושש החטבא יעצמא רוצייב תקסועה הרבח

 רתאב .דועו ןוחטיב תוקולחו תותלד םילוענמכ בכרו

 תודואו הרבחה תרציימשע םי;ושה םירצומה תודוא עדימ

 שומע השעל הב החטבאה תייגולטכט

 (\ 6 6 6 :גוריד

 סאור

 ת66ק : / /וחא . :065 .ססת\/
 הדלפמ הרישק יטרס תקווועמו .תאביינמה הרבח

 עדימ רתאב .םייטסוטואו םיי;די םישומישל רטסאילופו

 הרבחה תקוזעמ םתוא םיטרסהו הריעקה תטוכמ תודוא

 6% 6 6) .גוריד

 םיונחר וריבשע

 תק : / / שא . 5ט1 מס . 600 ./
 לעפמ .תיכוכז תודובעו םיטקייורפ תעצבמה הרבח

 רתאב .םיקיודמ םידוביעו תוקבדה .ךותיח עצצבמ הרבחה
 איהש םיטקייורפו םיעצבמ .הירצומ .הרבחה לע עדי
 .תעצבמ

 63 6) () :גוריד

 דבלא

 ת66ק : / / וא . 3112880 . סת /
 םישוטישל תוחל תוילטמ רוצייב תקסועה הרבח

 תואושמב תלכושה הרבחה תודוא עדיס רתאב .םינוש

 .םלועה לכל תקווועמ איהש םירצומה תודואו קחצי

 63 6 6ג :גוריד

 תויועעת אסא

 ת6סק : / / א . ב558-1ת6 . ססת/
 .עדימ רתאב .תויטמוטוא היי;ח תוכרעמ תרציימה הרבח

 יפינס לע עדיב .הרבחה .תחתפמש תוכרעמה לע
 .דועו םלועה יבחרב קוויועה

 6 6 6 :גוריד

 הסדנה הנפד

 ת6סק : / /יחזא . 84+ת8 . 00 ./
 הסדנה יתורישבו יסדנה ןטכתב החמתמה הרבח

 .תנ\ער .היתורישו הרבחה תודוא עדיב רתאב .היייעעת
 .דועו ינכט עדימ .תוחוקל

 (א (ה (3 :גוריד

 צץ

 תשטק : / /אא . ת6010ַחַע -פתופ . ססת/
 תותשרל תוול< תוכרעמ תחתפמנה תרושקת תרבח

 תועדוה חולשמ תכרעמ תונגודכ תוירלולס תרושקת

 הירצומו הרבחה תודוא עדיס רתאב .דועו םייונסל

 6 6 6 כ :גוריד

 (רנטרפ) 'גנרוא

 תק : / /ואו .ס:בתַש6 . 60 ./
 .05 תטישב םילעופ 'ג;רוא לש םיירלולסה םי;ופלטה
 עדימ .םי;א/ה היתוריעו תוערה תטורתי תודוא עדימ רתא
 .לארשיב .תשרה תא הליעפמה רנטרפ תרבח .תחוא
 יטמה תוליבחו תוחוקלל םיעצומה םיריעכמה תודוא עדימ
 תומייקה
 6 6 0% 6% :גוריד

 בזתמ

 ת6סק : / /יחזא .תּב 63 . 00 .1
 עדיס קפסמ ביתמ םילבכה ירודיש תרבח רתא

 .היתויענס תודוא יקסע עדימ .הרבחה תוליעפ תודוא
 .הרבחה תוחוקלל תורשו םירודישה חול

 6 ( 6 (3 (כ :גוריד

 סטקירטמלט

 ת6%ק : / /יוא . 661 1
 .ססת

 הרבחה .םיבשחמו םינופאלפ ,םינופלט קוויששל הרבח

 ןופאלפ תרבח לש השרומ ןיקתמו קווועמכ תשמשמ

 םי;עוועה םירצומה תודוא עדיס רתאב .םוקורוי תרבחו
 .הרבחה תקוושמש

 6 6 60 :גוריד

23 



 ןופלטו תרושקת 6) םיקסעו הלכלכ

 רזוח טקפ

 6%ק : / /שאא . 30262
/. 

 עדי ףוסיאו תצפפה יתורישע העיצמה הרבח

 הרבחה יתור\ע תודוא עדימ רתאב .סקפב

 תוריש .תוחוקלל רזוחה סקפה םוחתב

 חולשל ןתיע ןכ ומכ .דועו ילאוטריו סקפ

 רתאה ךרד םניח סקפכ

 (א (א 63 () (ג :גוריד

 אלפלט

 ת66ק : / /שזא . 66160616 .ס0 ./
 םינכדועמה גויחה יפירעת תא וכותב זכרמ אלפלט

 ,יטואלניב קזב :תרושקתה תורבח תשולש לש לוחל

 םידעי יבגל תואוועה עצבל ןתיע רתאב בהז יווקו קרב

 .םלועב םילחאע

 6 6% 6ג 6 :גוריד

 ןופורוי

 ת6%ק : / /שוא . סונטססבסתס . סס ./
 בושחמהו תיווקה תרושעקתה םוחתב תקסועה הרבח

 הרבחה תקואעטש םירצומה תודוא עדיס רתאב

 דועו םיבשחמ .תוסרגונ .סקפ יריועכמ .ןופלט תויזכרמכ

 6 6 40 :גוריד

 בהז יווק

 ת6סק : / /ווזא . 018611685 ../
 םייטואלניב ןופלטו תרושקת יתוריש תקפססה הרבח

 גויחה יפירעת .היתורישו הרבחה תודוא עדימ רתאב

 תורשפא ןכו םידחוימ םיעצבמ .םינושה םידעיל

 .רתאב תורישי םנובשח תא קודבל הרבחה תוחוקלל

 0/0/00 0. גורד
 קזב

 ת6סק : / /שצחז . 6266 . 00 .1/

 ,הרבחה לע עדימ .תרושקתל תילארשיה הרבחה

 .ןופלט ךירדמו םירצומ .םיעצבמ .םיתוריוע

 6 09 6 ג :גוריד

 ןופאלס

 ת66ק : / /וחז .ןכ616קםסמ6 . סס .1/

 תושדח .םירצומה .תורישה .הרבחה תודוא עדי

 חולשל ןתינ ןכ ומכ .תויונפ תורומ רודסו .תועתפהו

 .טסקט אלפ תוריש ייע הרבחה ייועצמל תועדוה

 (א 6 6 6) () :גוריד

 .ב "גצ 40 פז - אונו מ ג 0065 "בצ וכ 801, "א "סח 6 (*גצ ה כוחו גה > 1050 ותו - 8/1 1
 מ םבז עפ | םיחנס קלה טיס

 ם )8 8 .פש 06 ₪: )6
 סשה <תטלפ 9 לש +

 סקפב םיזנכה תונורתפ

 םוקלאווק

 ת66ק : / /%אא . 31 0סתות . סס .1/
 .תרושקתה םוחתב תוקורתפ העיצמה קט-ייה תרבח

 הרבחה תודוא עדיח רתאב .תיטוחלאה תילטיגידה

 סויגל דחויס רודמ ןכו תקסוע איה םהב םיטקייורפו

 .שויאל תויונפה תורשה תא גיצססה םידבוע

 ₪ 6 6) () :גוריד

 םוקלס
 66 : / /אוח . 661100 .ס0ס ./

 ,.תשרה לע עדי הגיצמ תיראלולסה תרושקתה תרבח

 עדיס .הרבחה תקפסמש םיעושה םיתורשהו םירצומה

 .ץראב תורישו הריכמ תודוק .םוקלס תוחוקל ןודעומ לע
 יראלולסה ןופלטב שומיועל םיפיט .םידחוימ םיעצבמ

 םירצוממ לש תנווקמ השיכר תורשפאו

 0% (\ 6 6% 6 :גוריד

 רפיב

 ת6%ק : / /שאא . 266062 . 0 ./
 טוחלאב תועדוהו עדימה תרבעה יתוריש תרבח

 םיתורישה תודוא עדיב רתאב .לארשיב הלודגה

 עדי ןכו םהיתולורתיו הרבחה תקפסמש םייקסעה

 םייועסל תועדוה חולועל רשפאמה פחונוו תוריוע תודוא
 דקומל גויחב ךרוצ אלל יועיאה בשחמה ןמ תורישי

 (ג 6 6 (2 :גוריד
 הטדהלט

 ת66ק : / / הז . 661608%8 . 00 ./

 תויטוחלאו תויטוח רושיק תוכרעמ תרצייסה הרבח

 עדיס רתאב .תרושקת תותשרו םי;ופלט תויזכרסל

 תויופצ .תוכורעתו םיעוריא חול .הירצומו הרבחה לע

 .דועו םישורד רודמ .םוחתב

 6% 6 63 6 יגוריד

 תירלולסה הביטחה - לארשי הלורוטומ

 תספק : / /יזאח .תוס6ס:013-06110182
141.. 

 לארשי הלורוטומב תירלולסה תיתשתה תביטח

 .תוירלולס תוכרעמל דויצ לוע הקזחאו רוצייב תקסוע

 גולטק .םישורד רודמ .הרבחה העבו לע עדימ רתאב

 .דועו רלולס - תירלולס תרושקתלל ןועידיה .םירצומ

 6% 62 6 ג :גוריד



 םוגרת ₪) םיקסעו הלכלכ

 תספק : / /שאטש . סּהתוסת . סס .1/
 ינכט דועית .תיפרג הכירעו בוציעב החמתמה הרבח םגרתמה לש תיבה דומע

 .םימוגרתו ט;רטניא ירתא חותיפ | 6%ק : / /שאש . 060016168 .ססת/
 63 ('\ ה ;גוריד 911100ת78116ץ/

 הימדקאה י;ולע תא ללוכה ןנקזור יסוי לש תיבה דומע
 תשק חול .םוגרת תועצה .םיסגרתמ תונישר .תירבעה ןושלל
 .דועו תועדוב

 () 6 () :גוריד
 66 : / /א . 83586 00 ./

 ןווגבל תינכט הביתכו םוגרת יתורייע העיצמה הרבח

 הקפה יתוריש הרבחה תקפסמ ךכ לע ףסו) .תופש

 םיטקפסורפו םיינכט םיכמסמ לש רואל האצוהו

 תוקושה תופשב

 6 6; ג :גוריד

 םוי

 תססק : / /וזאא . ב2 הזו . ססת

 .ןוה ילעבלו םיטזיל שגפס םוקמ עיצמ רתאה
 .תוצופנ תולאשל תובושת .םינווקמ םיכירדמ .םירפסאמס רתאב

 הצוסת תומיוערל המוערה תורשפא ןכו םינוידל םיטורופ
 .םיטזיו םיעיקשמל ןיוצמ רתא .םייטנוולרה םיסוחתב

 99 0 0 6 6 :גוריד
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 6) םיקסעו הלכלכ

| 

 םיקסעו הלכלכ

 ת6סק : / /ם32 . 63וג2 0 ./

 םיסנניפ ףסכ ןוהה קוש םיקסע הלכלכ ורע
 תובתכ ליכמ זופת לש םיקסעהו הלכלכה יצורע

 .טפועמו קוח .םייפלא גאב .ןוהה קוש יאשטשב
 .דועו ח-טמ .םיינכט םיחותיע .הסרובהמ ייגוי עדיס

 < 6א 6א 6 () :גוריד
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 יאנפו רודיב 4

 יח תדוגא

 6% : / /טאא . סתבּבב ../
 סחיב תקסועה חוור תרטמ אלל הדוגא הניה יח תדוגא

 תוטורקע תודוא עדימ רתאב .לארשיב םייח ילעב יפלכ

 .תויחה תויוכז תריוטועל היתויוליעפו הדוגאה

 6% 6 6 :גוריד

 לארשיב תירנירטוה םיאפורה תורדתסטה

 ת6סק : / / ואז . 15 טה . סנש /
 הרתאב הגיצמ לארשיב םיר;ירטוה םיאפורה תורדתסה

 .םוחתב תאעדח .הלוע ה;במהו התומעה תודוא עדי

 .הדוגאה ןוחיע לשע תטווקמ הסריגו םירבחל תועדוה

 6 6 6; :גוריד

 םיללופה םיעורה יבלכ ןודעומ

 66 : / /שאא . 760016168 .ססת/
 363:618ת6/28:%/9576/

 םחד לש יטיל'גאהו םיעלופה םיעורה יבלכ ןודעומ רתא

 ןכו ולא םיבלכ יעזג לע עדימ עיצמ רתאה .לארשי

 םוחתב םיפסטש םירתאל םירועיק

 6% < (*גוריד

 \עלוע תווח - םיסוס

 ת66ק : / /וזאא . בס:565 . סס ./

 סיהיב העיצמ .םירקוב ןשגסב הביכרל זכרמה .שלוע תווח

 .םיסוס תריכטנו הילק .םיסוט ףוליא .הביכר ילויט .הביכרל

 עדיס רתאב .הביכר דויצל בכורה תשח ןכו העברה יסוס

 .תשחהו הווחה תודוא

 6 6 \ 6 :גוריד

 ןמקב ירוא לש םיבלכה םלוע

 ת6סק : / /9חאא .וגמ23%6ה8מ . 00 ./
 ןויסספ ןכו םיבלכל םירצומ רכממנל תעח .ףוליא יתוריע

 .םיבלכב לופיטל

 6% 6 () :גוריד

 טנלטפ

 ת66ק : / /שוזא . 666 .ס.1

 בתר עדימ דמחמ תזח יבהואו ילעבל קפסו ט;טפ רתא

 עויסו ןחופיט .דמחמ תויחל ראעקה לכב םיבר םיתוריעו

 .דועו םיכלאמ .םיעזיסנפ .תותמע .םירעירטו ןגכ ןלודיגב

 6 6\ 65 6 6 :גוריד

 השרפ

 ת66ק : / /םסתס . ם0/03258 /
 םיסוס יעזג תודוא בר עדימ ילארשיה םיסוסה רתאב
 .םירסאמ יטוגרת .םלועב אועוב םירתאל םירועיק .םלועב
 .םיסוס דויצל הריכומ תועדומ םוסרפל תורשפאו

 6 63 6ג :גוריד

 קלופוק

 6סק : / /9יחז . %05501% 0 ./
 יפסותו םי;ימטיו יזיכרת לש קוויעו רזוצייב תקסועה הרבח
 איהשע םירצומה .הרבחה תודוא עדימ רתאב .חיעבל ןווב

 הדבעמה יתור\ע תודוא עדימ .םינאאע חיעבל תקפסמ

 דועו הלוע

 6 63 6 () :גוריד

 תירנירטוה תא ולאש

 תסספ : / /שאא . 760016168 .ססתו/
 קת 66/

 האופרה יטוחתב תצעייפ דרומ דרו ריד תירנירטוה

 תשאע תולאשע הילא חולשל ןתיע .םייחה ילעבב לופיטהו

 .םילותחו םיבלכ יוסיח .תודוא עדימ רתאב ןכ ומכ .םוחתב

 דועו הנוכנ הלזת .סוריס .רוקיע

 6 6 6)י :גוריד

6 

 ת6סק : / /אש . 136 .ס00 ./
 דוע לארשיב היזיוולטהו וידרה יצזרעל םיראעיק זכרמה רתא

 .תחדאעמה תוקכדע תעומתב הייפצל תתשפא .רתאב

 .צראה יבחרב תומוקמ רפסמומ

 (6) )ג :גוריד

 בקעיו םהרבא

 תס6ק : / /בָצ .ת66ט151סמ ,/
 ןדימ יבוקו דעלג ירבא לש םתייחנהב חוריאה תילנכות

 .םיחעמה ןיב גולאידה גצומ רתאב .2 צץורעב תרדושמה

 תא גרדל תורשפא ןכו תשומת .שטפוק ליג לש ותניפ

 .תינכותה תוטיפ

 0.0.00. :גוריד
 - רש 0

 תססס://568+1.ת6סטנפגסמ ,1/
 -הטנ 620% /3890ת

 שולש יחעב תרדושמה היזיוולטה תרדסל \עדקומה רתא

 ןתיע רתאב .ןוסוד לשש לחנה - קירק ןוטוד - םילבכב

 תופצל .[גו יסייפ .יאזג .ןוסוד .הרדסה ירוביגל עדוותהל

 .דועו אועטה רי תא עומשל .תטומת תיירלגב

 6% 6 6 :גוריד

 םידפרעה תדייצ -- יפאב

 תססס://ט151%6.00.11/005%7/
 ואצמת רתאב .'םידפרעה תדייצ יפאב" הרדסה רתא

 ןיד תצובקו לוק יצבק .תוומסת .הרדסה לע םיסדע

 .הרדסה אועטשב

 (א 63 6 :גוריד



 םיכירדמ - היזיוולט 69 יאנפו רודיב

 םדגטסט

 ת6ספ : / /יא . א686%- ₪ע . סס .
 31/503033תו/

 תשק ירודיש לש םידליל רקובה תי;כות
 תגוצתו תיעכותה יחעמ תודוא עדימ רתאב
 ןתיע ןכ ומכ .םינוש םיעכת לש שאלפ
 .תינכותה לש םינוידה םורופב ףתתשהל
 6 0 6 6% 0 :גוריד

 םיגבגיבה

 פסק : / /שאז . 60016165 .ססת/
 עתסתהת66090:65% /6360₪ / 3518 /

 רתאב םידליה יצורעמ םיגבגיבה תיעכותל שדקומה רתא

 דועו תעומת .תויומדה לוע הריקס

 6 63 6) :גוריד

 םיטדרדה

 תפס : //שאחש .ב608ת6%6.00.11/ל1ק/
 הטעהתהת

 .םיסדרדה תריוצמה היזיולטה תרדסל שדקומה רתא

 תועשע תכרעמ .םיסדרד סקיווק .העיבצל םירזיצ רתאב

 .דועו הספדהל

 6 6 6 :גוריד

 טיבסוז

 ת66ק : / /20חמ1 6 .ת66ט1 510 מ ./

 לע עדיס .תיכוניחה היזיוולטה לש םיבשחמה תינכות

 םיסרפ .םיצבק תדרוהל תורשפא .תווצהו .תינכותה

 .טנרטניא אשונב ןיינעמ עדימ ןכו .תועתפהו

 (א 6% 6 6 (ה :גוריד

 תתרושקתל יצראה עדיסה זכר
 .תיתליהק

 6%6ק : / /חאא . ססתטט .סשש ./
 תויסוקמ תוצובק *ע עצבתמ לארשיב יתליהקה רודיעה

 רתאב .רודיעל םינכת תקפהב תוקסועה יראה יבחרב

 םיתליהקה םירודיעה לע םיארחאה םיפפה תודוא עדימ

 םייגולעכט םיטרפ .םותתב עדי תורוקמו םירמאמ ,לאר\עיב

 .דועו

 )ג 6 6 6; :גוריד

 ינלטק ףסכ

 ת6טק : / / זחא . תחס . 0 .%/
 366 . 1%תו] /

 עדימ אוצמל ולכות תיעכותה לש ימשרה תיבה רתאב

 שחרת תא .םיעלקה ירוחאמש םישעעאה לעו תויומדה לע

 .ואידיו יעטק דירוהלו יללכה הרדסה

 6 6) 6 (ג :גוריד

 8 ורע

 תספק : / /אא . 3וג3ת6 6 .סס ./
 סתהתת8/

 לש עבטהו עדמה תוברתה רע לש שה רתאה

 .תויעכותה לע בחר עדיינ .םירדשעמה חול טוריפ םילבכה

 .םירבח ןודעומל תופרטצה תורשפאו

 66%( 6 (.) .גוריד

 אתשקשיק

 ת66ק : / /חאא . 6001 6165 . ססת/
 511100ת08116צ /8887 /א15ת .תשת]/

 .עקרמל אתועקועוק תינכותה תרזחה ןעמל המזצעה

 ריעה תוליס תא תוארל םגו המוצעל ףרטצהל ןתיע רתאב

 םסרופנה

 () 6ג () :גוריד

 דייסורק
 ת6סק : / /וזזא . 760016168 .ססת/
 61.6ט1.510ת016צ / 8 0/

 ינוידבה עדה תרדסל ךשמה הוהמה היזיוולטה תרדיס

 ,היופצה הרדסה תלילע לע עדימ רתאב .6 ןוליבב

 הרדסב ועיפויע תטיפסה לוע תוציקס .םינקחשהו תויומדה

 .לארשיב הרדסה רודיש ןעמל המוצע ןכו

 < 6 () :גוריד

 םייוליבה רוזא

 ת6סק : / / ואו . 36285 .,ם0ס .[/
 .םיבאפכ יוליב תומוקמ תודוא עדיס עיצמ םייוליבה רתא

 שופיח עשמ רתאב ןכ ומכ .דועו תודעסמ .םיעודעומ

 םיעילב יחוויד רתאב .תוגצהו תועפוה .תוביסמכ םיעוריאל

 .םעיח םיעוריא םוסרפל תורועפא ןכו םיעוריא תודוא

 < 6 6 () :גוריד

 וואו

 ת6סס : / /חאחז ,וזסוז .סס .1/
 ןזג .הנפוא .תוליכר .עעלוק :ומכ םינאע עדימ ירודמ
 .תוקיודמ ה;כה תוארוה םע םינוכתמ תניפו םילויט

 () 6 כ :גוריד



 יוליבו תודעסמ סקדליא

 66 : / /שחא . ת36א . סס .11 /35360%/
 תתאצוהב ללארשיב םיראבו יווא קייט .תודעסמל ךירדמ

 יוליבה תומוקמ תודוא עדיס רתאב .םימוסרכ סקדטיא

 .צץראב םירוזאו תוירגטק יפ-לע גוסב

 6 6 ג :גוריד

 ט-רודיב

 ת6סק : / /שוחז . כ ט:-ת6% . 00 ./
 רתאה .רודיבהנ תעותחה םוחתל סקדטיאכ \עומשעמה רתא

 .אשששיהל םידמועה תגחל םיתחיע יבגל עדיח ליכוב

 .תוירוגטק יפל גווסממ עדיסה .דועו יוליב תומוקמ

 6% 6ג (י .גוריד

 ילארשיה לכואה ךירדמ
 ת66ק : / /זאא .(סס85004 .ס0 .1/

 תשמל תוצלמה .יצרא תודעסמ סקדעיא ללוכ רתאה

 םינוכתמו תואקשמו ןיי יאשעטב עדי .תודעסמב .תודחוימ

 .תוחלהו םיעצבמ רוס ףסוותי דיתעב .םיעאע

 6 02 0 0 :גוריד

 סילופורטממ

 ת6סקס : / /שוז .תס6מססס135 .סס .1/
 עדימ ותועצמאב לבקל ןתיאוע תויעק תוריצע עיה סילופורטוב

 תועצמאב ןימזהל ןתישאע םייוליבה יבגל ףיקמו ןכדועמ .זכחמ

 .תוצלמה רודמ ללוס רתאה .ט/רט;יאה

 6% 6% 6% 6 6 :גוריד

 רודיבהו יאנפה זכרו

 ת6%ק : / /יחויא . +טתססת 66 . 00 .1/
 .לוחמ .םידלי תגצה לע עדיינ ליכמ רודיבהו יאנפה זכרמ
 ררד םיסיטרכ ןימזהל ןתיע דועו פא-דנטס יעפומ הקיסומ
 רתאה

 () 6 6ג 6 :גוריד

 ריעה רבכע

 667 : / /וחז . 301 . סס . 11 /וסוגפ6/

 תמיר תא ללוכה ריעה רבכע לש עטלוקה רוד

 .תורוקיב ןכו ישראה לכב עעלוקה יתבו םיטרסה

 62 62 6) :גוריד

 סירנילוק

 ת6ספ : / /שאא . סט11תהִמ15 .ס00 ./

 לע לכדע עדימ שגומ תודעסמל סירטילוק ךירדמב

 םירע יפל תגווסמ תודעסמה תונישר .יץראב תודעסממ

 םיבאפו הפק יתב לע עדימ םג םייק רתאב .תודעסמ יגוסו

 .תוחחתא םיעיגסה

 6 6ג 60 :גוריד

 ילארשיה תודעסמה רתא

 ת66ק : / /אש . ./

 םיעלט תוצילובהו הורוקיב .ועדיב ליכובה ילארשע תודעסממ ץרדמ

 שופיחה ועעבב שמתשהל ןחש לארשב תדעסמ תואמ לע

 תוצר הדעסמ רותיא ךרוצל רתאב

 6 6 6; 6) () :גוריד

 הקיסומ -םיכירדמ 69 'אלפו רודיב

 ןייטוענייא קירא

 תפס : / /תוסתחמסנפ . שש. כס6 . ססמ/
 -אבע13 2/321% .תגסת/

 רתאב .ןיטשנייא קירא רמזל שדקומה ימשר אל רתא
 םיליס .ולוע תעומת .רמזה לש םיברה וימובלא לע עדימ

 .דועו ויריעמ

 0 6% 6% גוריד

 בויב

 ת6סק : / /אאא . 8 .ססת/
 פוגנת5669 עס / 50610 2/

 .הקהלה ירבח לוע תעומת ואצמת בייב תקהל לוע רתאב
 דועו םיריעה תולימ .תויוכצ תועפוה לע תועדוה

 (\ 6 6)ג .גוריד

 ירא ןב

 ת66ק : //13566ת . ם0/26ת22623 /
 .תובר תוקומת רתאב .יצרא ןב רמזל שדקוומה רתא

 יצבק .היזיוולטב ויתועפוהמ ואידיו יעטק .תועותיע יעטק

 דועו "ימצע לשמ םייח" ומובלאט םיריועה תוליסו לוק

 6% 6 6 ('\ .גוריד

 בייכ ייה

 ת6סס : //51ץצך .88/
 ןהיתוצירעמ םעטמ םינבה תקהלל ועדקומה ףסוע רתא

 העצה .תושדח .תשומת .הקהלה לע עדימ רתאב

 דועו הקהלל תורשקה תועדומ םסרפל

 6 6 () :גוריד

 סקפיט

 ת66ק : / /שאא . 663280%5 .ססת/
 סקפיט תקהל לש שדחה המובלא לע הריקס רתאב
 .םירחב םיריעמ םילימ ןכו יקאיינמ וקסיד"

 (א 6) () :גוריד

 יפסכ יתב

 תפסק://11866ת.%0/08%%1-ס8501/
 תמישר .היפרגויב רתאב .יפסכ יתמ רמזה לש ורתא
 .דועו ןיחלהש םיריע תולימ .לוק יעטק .םימובלא

 6 6 6ג () :גוריד

 תודשא רהזי

 ת66ק : / /א . 35606 .סס .1/
 תחשפא רתאב .ט;רטניאה בבוח רמזה לוע תיבה רתא

 .ותעפוהמ םיעטק עומשל .רמזה לש וידוטסב רקבל

 םיראעיקה תא תוארלו שדחה וטילקת תא ןימזהל

 .ותוא םיניינעמה

 (6א () 6 (ג :גוריד

 ובוס

 תשס : / / אוז . 800 .ס0 ./
 ןחי/ רתאב .ובוס י/חטקלאה זולבה תקהל לש הרתא
 הדרוהל םיריש יצבק .הירבחו הקהלה לע םיטרפ אוצמל
 .דועו הקהלה ירבח לש תטומת תיירלג
 6: 6 ג :גוריד



 לכואו הפק יתב .תודעסמ - הקיסומ 6 יאנפו רודיב

 סייקבש

 פסק : / /אאא . ססנאצ .תש6/
 5ת8הַמּבא /

 ירבח לע עדימ אוצמל ןתיג רתאב

 3 | ןולימו םירישה | תולימ תא | .הקהלה

 ] רתאב אוצמל ןתי) ףסטב .יקינקבש

 חול .היטילקת .הקהלה בכרה לע םיטרפ

 יעטק .םיריש לש תוריד; תואסריג .תועפוה

 דועו תוקומת .הירוטסיה .תוטותיע

 (א 6 63 () ( :גוריד

 דילוס

 תססק : / /שאא .11560ת .ט0/50118 סּהתה/
 לע םיטרפ ליכמ רתאה .דילוס תקהל לש הרתא

 חול .לוק יעטק .הקהלה ירבח לש תועומת .הקהלה

 דועו תועפוה

 6 6 6; (ג :גוריד

 הזח הרפוע

 ת66ק : / /וזא . 05282828 .ססת/
 היפרגויבה תא אורקל ןתי) הזח הרפוע לש רתאב
 לוק יספו םיטובלא לע עדיח לבקל .תרמזה לש

 תרזה לש הידויטלומ תיירלגב ןייעלו האיצוהש

 6 6 6 6 כ :גוריד

 רחש תילור

 תששק : / /תוסוכסמפ .אססת .ססח/ סת 6 /
 .תוקומת רתאב .רחש תיעור תרמזל שדקומה רתא
 הסובלא ךותמ םיריועה תוליח .תרמזה לע עדי

 .דועו טא'צ .םידרוקא ."תומימתל םולש"

 6 6ג כ :גוריד

 רופקור

 ת6סק : / /תפחומס 5 . אססת . ססת /300%4 /
 עדימ ללוכ רופקור תקהל לש יסשר אלה רתאה
 .דועו תורחב תועומת .היטילקת .הבכרה תודוא

 6% 6 6 :גוריד

 טולסק

 ת66ק : / /שאוז . 6ּהתתס1 0%-ס1וגכ . ססתו/
 ינכדע עדימ ורתאב עיצמ טולמק תועפוהה ןודעומ
 לע עדימ .םוקמב תוע?כותמה תועפוהה חול לע
 עצומה םי;מראב סרוק .םינםוא קוויש .טולסק ןיזג
 .דועו םוקמב
 6 63 (ג :גוריד

 3 חמא ,א 0-00 !ת16ר 81 קוס
 5 299 ךאמ (%9

 - < ית ולה תש ?םטצו ו ₪ .₪ :02 5 .0.8 ₪
 ו

 םיסקס ןודעומ

 תססק : / /תוסתפסנפ . 651006 . ססת/ס1וגמ
 ,תבאגתו

 הסלס ידוקיר יברע עיצמ ,א"תב ןכושה .םיסקמ ןודעומ
 תודוא עדימ רתאב .תיבה ינטילקת תייחעהב .םיידוח"
 רתויב םיעמנשומה םידוקירה יטיהל .םינטילקתה .ןודעומה

 .דועו

 6% 6 6ג :גוריד

 ילארשיה השלשה רתא

 66 : / / וו . 531 536 . ססתו\/
 1 0 וג1665 / 152861 /

 יניטלה הסלסה דוקירל אלו ךירדמ שיגמ ןריב ןנור
 א-תב הסלסה יעודעומ לכ תודוא טרופמ עדיס רתאב
 .םידחוימ םיעוריא תודוא עדיס .יץראה יקלח ראשבו
 יוליבל תוצלמהו אשועב תובתכ

 62 62 6, 0) :גוריד

 ןאס-רמ

 ת<טק : / /שאש .תומ-פוגת . 00 ./
 ןווגב ועלוגה ינפל דימעמ ןאס-רמ תרבח לש הרתא
 םיליגה לכל תוביסמ ןוגראל םיתוריש לש בחר

 .תועתפהו תונתמל תועויער .רתאב דוע .החלצהב
 דועו םיליעפמ .דוביכ תוכרע ןימזהל ןתי; רתאה ךרד

 6% 69 6ג :גוריד

 םאס-םיד

 תשס : / / א . 631- פוטת . סס . 11 /
 .א"תב תעכושה םאס םיד תדעסמ לש תיבה רתא
 רשקהו יניסה לכאמה לש ורוקמ תודוא עדימ רתאב
 טירפת גצומ רתאב .התה תייתש גהנמל ולש
 .חולועמה ירוזא תפנו הדעסממה

 < 6 6; :גוריד



 םיקחשמ - לכואו הפק יתב .תודעסמ 69 'אנפו רודיב

 םיטגסס

 ת66ק : / /שאא . 50366%1תו . סס ./
 טירפת תא הרתאב הגיצמ 'םיטגפס" תודעסממה תשר

 דועו הדעסמל העגה יטרפ .תוצלמומ תועסו הדעסמה

 (\ 6ג 6ג :גוריד

 לוחכ

 ת6סק : / /ח .ת6611ת6 .600 .31/01ו06/
 הפמ רתאב .א-ת לש המי ףוח לע תטכושה הדעסמ

 טירפתה לע עדי .הדעסמל םיאבה תא תנווכמה

 .ןוכתמ ןכו תיקסעה החוראהו

 6 6 6) 6ג :גוריד

 הרבסהלא תדעסמב

 פסק : / /שאא . ך0-סוג< . ססת / 31ת3וסז:8 /

 רתאב .ופיב תעכושה ןירדהמל הרשכ תיתפרצ הדעסממ

 םיטרפ ןכו םוקמב עצומה טירפתה לע עדי ואצמת

 הדעסמב םיעוריאה תכירעו גנירטייקה יתוריש לע

 0% 6% 6 יגוריד

 ןיצואג לא גנירטייק

 660 : / /אאא צץ ./
130 

 לש גנירטייק יתוריש העיצמ ויצואג לא תודעסמ תשר

 לע עדימ רתאב .יאקירמא םורד ןונגסב יולצ רשב

 .םיעוריאמ תועומתו תומה

 6 6ג ג :גוריד

 םושעלש לומת

 ת6סק : / /שא . 6תס] - 511 5םסז .סס ./
 םילשורי לש הבילב ןכושה םירפס תועחו הפק תיב

 יברע ללוכה םיעוריא חול .יבלח טירפת םוקמב

 תנחת ףאו םיררושמו םירפוס םע םישגפמו האירק

 טטנרטניא

 < () (ג :גוריד

 ןמרב לט לש יסשער אלה רתאה

 ת6סק : / /שאא . ב01בת66.00 .:1/ט1ק

 1תמהמ-6/

 לט היזיוולטה הח>עמו וידרה ןרדשל שדקומה רתא

 .ומע תועויאר .בכוכה תודוא עדיח רתאב .ןמרב

 ףרטצהל תורשפא .הליל רפרפ ותינכותמ תוטומת
 דועו םיצירעמה ןודעומל

 () 6 6; :גוריד

 ןםיוט ידע

 ת6%ק : / / ססתוס . שס /2 0 אסצ תה /

 .ןםיוע ידע הריעצה תינסגודה לש יסשרה רתאה

 םירושיק .תורחב) תועומת .הילע ישיא עדיח רתאב

 .דועו םינוש םירתאל

 (י 6; () :גוריד

 עעיזק הלחא

 תספק : / /לחחז . בסת1 3 -6353 0 .ססת/
 םירומיהב תופתתשה עיצמה ירבע ילאוטריו וטיזק

 תונוכמ .הטלור ןוגכ םיקחשמ יגוס השיסחו םירשעב

 הנכתה תא  דירוהל ןתינ רתאב .דועו לזמ

 .םירומיהב ףתתשהל תרשפאמה

 6ג (ג 6 6 (ג :גוריד

 תימע הכימ לש 'גדירבה רתא

 פסק : / /אאא . 760016165 .ססת/
7 

 לש תוירקה ףינס תודוא עדיס ללוכ 'גדירבה רתא
 םיעוריאה תמישר . גדירבל תילארשיה .תודגאתהה

 דועו םוחתב םירושיק תוישר .תואצות חול

 0% 6% 6 :גוריד

 לארשיב שטטראדה תודחאתה

 ת6סק : / /אאא . 6865 .סס ./
 תודוא עדיח לארשיב סטראדה תודחאתה רתאב

 תוונוקס יבגל תוצלמה .צראב תוגילה .קחשמה יקוח

 ןתיג הכרדש תילאוטריו תועח ןכו ןויד תוצובק .קחשמ
 החנהב קחשמה תא שוכרל

 6 6% 6% 6% :גוריד

 טיזקארשי

 תספק : / /לחאט . 52808530 .ססת/
 ךרוצל וא ףסכב םירויה יקחשמ עיצה ילאוטריו וטיזק

 ,וניזקה תעכות תא דירוהל ןתינ רתאב .עושעשה

 .קחשל ליחתהלו םושיר עצבל

 ג 6 6 )ג :גוריד

 לארשי וטיזק

 ת6סק : / /חז . 03512011 .ססת/
 לע םירומיה רשפאמה וניזקו טרופס ירומיה רתא
 תרזעב םירומיה ןכו םלועה לכב טרופס יעוריא

 ףתתשמה לוכי רתאב .קרוי-ויע וטיזק רתאב הנכת

 עוצב תעב םהב שמתשהלו םיפסכ דיקפהל

 אלמלו הנכת דירוהל שי ףתתשהל ידכב .םירומיהה

 .רתאב תופרטצה ספוט

 ₪ 62 0: 0, 6, :גוריד

 הסלש רךלמה וניזק

 66 : / אאא . א1ת75010תוסתפ . ססת\/
 תססעסא

 תרומת םירומיהב ףתתשהל רשפאמה ילאוטריו וטיזק
 ידכב .םינושה םיקחשמב םינופוק תשיכר י"-ע םולשת
 םג ןתינ .רתאב הנכת דירוהל שי ףתתשהל
 .םולשת אלל חרוא ןקחשכ ףחתתשהל

 6 6 60 00 0) :גוריד

 וינבו בלס

 ת66ס : / /שאא . 51301688 .ס0 .1/

 .תוחול .םילכ .טס-חש קחשמל דויצ תרציימה הרבח

 ללוכ הירצומ לע םיטרפ הרבחה רתאב .הטודכו

 .תנווקמ השיכרל תורשפאו תועומת

 62 62 ג 6; :גוריד

8| 



 טרופס - םיקחשמ 69 יאנפו רודיב

 ילארשיה אייפיפ רינרוט

 ת6סק : / /יאטא . 51538 .ם0 .1/
 תתורחתל םשריהל םיועלוגל רועפאמה רתא

 בשחמה קחשמ לש םיבלוע רפסמ תלעב

 תופתתשהה תודוא עדימ רתאב .איפיפ

 םיאלט .תיעכדע בצמ תעומת .ריערוטב

 ןודיח .בשחוממה לגרודכה קחשמל הדרוהל

 .דועו אששוטב

 ( 6 6 62 (ג :גוריד

== 

 אפ

 66ק : / /אאא . 1 . םס /םּבמ:שא -תמה /

 - םלועב הבוטה לסרודכה תגילב קסועה ירבע רתא

 .תושדח .םינורחאה םיקחשמה תוריקס רתאב .א8א

 דועו תוקיטסיטטס .תורוקיבו תובתכ

 6 6 ג .גוריד

 יקסלבוק ןליא

 ת6סס : / /ססוס .ם0/113ת%//
 תודוא עדי ורתאב גיצמ יקסלבוק ןליא לסרודכה ןמאמ

 תריירקב ךרד ינויצ .לסרודכב הפקתהו הגה יליגרת

 לסרודכ ירתאל םירושיק .םוחתב ויתואצרה .ולש ןומיאה

 .דועו

 (א 6 (ג :גוריד

 לארשיב לסרודכ ןוטיא

 ת<6סס : / /םסתופ . 60 /2000301 /

 תוצובק לש קחשמ תויעכותו םיליגרת גיצמה רתא

 דממ תלת רואית רתאב .לסרודכב תייואלה הגילה

 .רתאב דוע .םייעוצקמ םירבסה ףוריצב םיכלהמ לש

 ןוילעה לילגה תצובק ןמאמ לש תובושתו תולאש רוט

 תוטישוע תודוא םייעובש םירמסאמ ןכו טאלב דיוויד

 .תוקווש הנגהו הפקתה

 () 6 6 () :גוריד

 הירסיק - ףלוג

 תספק : / /שאא . סב65868-1015 . 00 ./
 םיסרוק .הירסיקב חףחלוגה ןודעומ לע עדיס רתאב

 ןודעומב תורבחו ןודעומב תוכרדהו

 6 6) () :גוריד

 םירטסקא

 ת66ק : / /או . 686266 . 00 ./
 תודוא עדימ רתאב .השילגו דרובונס ירזיבאל תונח
 עדיס .תורחב/ תשומת .תואחב םירכמענה םירצומה

 דועו דרובוקסה ןודעומ תודוא

 62 60 () :גוריד

 א

 א זי
 45 תפ ו ₪ 9 (פ 9 ₪ 6 %

 5 ה
 צה *סחמה 4

 5 | ו ושר ד- א-ה

 ילארשיה יקסה רתא

 תסספ : / /אאא .סמ66:-0110% .00 .11/5%:/
 תועצמאב םלועבו ישראב יקסב הגעעעה לע ינכדע עדימ

 .ששפט תוליבח .תשולמ לע עדימ .םירחא םירתאל םיראעק

 .דועו דויצ

 6 6 6) 6 :גוריד

 תוילוכמה יצוריס רתא

 ת6%ק : / /הפחומסמפ . אססת .סס/ץ3סתמ 2
 /818001 .ת%ת/

 יצורימ רקיעב .לארשיב ירוטומ טרופסב קסועה רתא

 יצורימ תוגודכ יטלוע ירוטומ טרופסב ןכו גניטראקה

 1 הלומרופה

 6 63 (כ :גוריד

 הילצרה ינב

 תפס : / /אא .כת61 -6:261178 סל ./
 תא חפטל הרטמל הל השש .הילצרה יעב תתומע

 ארקל ןתי; רתאב .הילצרהב תיביטרופסה תוליעפה

 היגיצנו היתולועפ התומעה לע

 (א 6 6 ג :גוריד

 לוג
 ת6%ק : / /א . 6081 .סס ./

 ילארשיה לגרודכה לע עדימ קפסמה בחרע לגרודכ רתא

 רתאב ."ימלוע לוגיב יסלועה לגרחכה לעו "ילארשי לגב

 לע עדימ .תשאעה תפילה ןמ תואצות י;וכדעו תאעדח
 דועו תויעכדע תוקיטסיטטס .תוצובקה

 62 6: 6 60 40 :גוריד

 ןג-תומר יבכמ חכה

 ת6סק : / /שאא . תּבאסּהְס . םסס .1/

 ליכמ .ןג-תסר יבכמ חכה .לגרודכה תצובק רתא

 תורשפא .חכה ןודעומ לעו חכה לע ןווגס עדימ

 ואדיו יעטקב תופצל .ןודעומה תודוא ןודיחב חתתשהל

 .דועו חכה לש םירחבנ

 6 62 65 6) () :גוריד



 טנלוג

 66 : / /₪6100זוס . םס/6031א6%/
 .ילארשי לגרודכ תואצותו תושדח תוריש עיה ןיילקוא טנלג
 .תוצובקה יבכרה .הגילה יקחשמ לע עדימ רתאב

 .דועו הקיטסיטטס .תטשערפ

 ()ג 62 6 6) :גוריד

 ןוילע לילג לעופה

 ת66ס : / /אאש . ו .ססת/
/3 001055 

 .הצובקה לע עדמ לבקל ןתיע הצובקה רתאב
 הצובקה ינקחש סמ םע תעויאר .םיקחשמ תוקיטסיטטס

 .תועתפה דועו

 6 6 6ג :גוריד

 ייצ-יאטל ילארשיה זכרה

 ת6סק : / /יחזא . 63101 -סםוטהמ .ססת/

 תולסוא תודוא עדימ 'צ-יאטל ילארשיה זכרמה רתאב

 לש םירטסמה תודוא עדיס .הקיתעה תי;יסה העונתה
 .לארשיב זכרמה תויוליעפ תודוא עדימ .יצ-יאטה

 .דועו תשומת

 ₪ 69 0 40 :גוריד

 ןולוח לעופה

 ת6סק : / /יחא . גבכספ] -תס10מ . 00 ./
 עדי רתאב .ןולוח לעופה לסרודכה תצובק לש הרתא
 .םיקחשמ חול .הצובקה לגס .הצובקה ינקחש לע
 .דועו תוקיטסיטטס

 62 60 4 4)י :גוריד

 םילשורי לעופה

 ת6סק : / /שאא . תּסספ1 .ס00 ./
 .תואצותו הקיטסיטטס .םי;קחשה .הצובקה לע בר עדימ
 .דועו םידהואל תוחיע רדח .ןודיח .ואידיו יעטק .האעדח

 6 6 6 6 6) :גוריד

 םיינפוא ליבשב םילשורי

 סטפ : / /1א6 .1?/

 אשש תא םדקל הסעמה התומעה לע עדימ ףד

 החו; תיתשת תייעבו םילשוריב םיינפוא לע הביכרה
 .םיבכורל החוטבו

 0 6 6; :גוריד

 טרופססהגוב

 ת6%ק : / /שאא .ת6ש350026 . 00 .1/
 טרופסה דויצ .תותשר יתש תא הליעפמסה הרבח

 רתאב .טראמטרופסו טרופס הגמ :לארשיב תולודגה
 ןכו םיעצבמ רודמ .םיפיעס תמישר .תותשרה לע עדימ

 .רשוכה ירצומ לע עדימ לבקל ןתיע הב תילאוטריו תועח
 .תשרב םירכוט;ה השבלההו הלעעהה .תוא/חמה

 6 60 62 6, 0 :גוריד

 ןייל-ןוא הפיח יבכב

 6% : / / חיו .תותבב +8 . 00 ./
 הצובקה לע עדימ לש בר ןווגב ליכמ הצובקה רתא

 תיירלג .רתאב דוע .יסוי ןוכדע ללוכ .היקחשמו

 .טא'צו םורופ .הצובקה ינקחש לש תשומת

 ג 60 6 () () :גוריד

 טרופס 6 יאנפו רודיב

 א-ת םיטייועה ןודעווב

 ת6סס : / /שאא . 010 . סס .11/ת3בבִתּבְעּבְסנ/

 דגאמו א-תב ןכאשה הריתח ןודעומ עיה םיטיייעה ןודעומ

 תויוליעכ ןגראמ ןודעומה .םירבח האמ הלעמל
 .םוחתב הכרדה קינעמ ןכו הריתחה םותתב תויורחתו

 יווהמ תוטומת .ןודעומה .הריתחה טרופס לע עדימ רתאב
 .ןוקריה לע עדיסו םוקמה

 (א 63 () :גוריד

 םיינפוא ליבשב אית תתומע

 פסק : //21א6 סל ./

 יאשוטב עדימ .היתויוליעפ חולו התומעה תודוא
 .תופרטצה תורשפאו ליוחמ עדיס .םיינפוא

 6( 6 () :גוריד

 אזת הזיו יבכב

 סקס : / / יזע .ת6 6% תַד . ססחה /ּבססבְמְב /

 .אזת הזיו יבכמ לגרודכה תצובק לש ימשרה רתאה
 הצובקה יקחשמ .םינקחשה לגס תודוא עדימ רתאב
 תודוא עדי .תשומת תיירלג .הרבעש הנועבו העועה

 םידהואה ןודעומל תופרטצה תורשפא .םייטסה תיעכות
 דועו
 63 6 () ()ג :גוריד

 הינת) יבכוב

 ת6שק : / /תסחוסס5 . 01 .1

 תהסּבתְעה/

 עדימ רתאב .הינת) יבכנ לגרודכה תצובק לש הרתא

 תא םיאועעה םירצומ ןוריחמ .לגסהו הצובקה לע ינכדע

 הצובקה יריש םע םידהוא תניפו םהילע הצובקה םש

 .הדרוהל

 (ג 6 6 (ג :גוריד

 א-ת תילע יבכמ

 ת6סק : / /ז .תּבססבמ3 . 00 ./
 .לארשיב רתויב החילצמה לסטרודכה תצובק לש רתאה
 לע תוששרפ ןכו הצובקה לגס לע עדי .הקיטסיטטס
 םיקחועמה

 ₪ 6 6 0 0 :גוריד

 הווקת חתפ יבכיב

 תשס : / /זא . 760016165 .ססת/
 0010550ט/ 1618/1194 /ח6 .תסת/

 םינקחשה לע עדי .הצובקה לש יסשרה רתאה

 עדימ דועו היקחשמ לש הקיטסיטטס .הצובקהו
 .םידהואל

 6; (6) 6 :גוריד

 תבהצ

 ת66ק : / /תוסתמסנ:פ . 621208 .ססת/
26 

 אית יבכמ לגרודכה תצובקל \שעדקומה .תבהצ רתאב
 יעטק רתאל םיפרוצמ ןכ ומכ .לגסהו הצובקה לע םיטרפ
 עיבהל םיעי:ועמה .םיפסש םירתאל םירושיקו הידומיטלשמ
 .הצובקה לע רקטב ףתתשהל םילוכי םתעד תא

 6 65 6 (ג :גוריד



 ןורטאיתו עונלוק - טרופס 6) יאנפו רודיב

 טרופס זופת

 ת6סס : / /ששא . 63ןכוג2 . 0 ./
 פסמ6

 תוריקס ליכמ זזופת לש טרופסה צורע

 םי;ושה טרופסה יפנע תודוא םירסאסמו

 םידהוא ינודעומ .רתאב דוע .לארשיב
 תוליבומה לגרודכה תוצובקל םיילאוטריו

 .םינסאמו םיאטרופס לש םיידעלב םירוטו

 < 6 (א (> (כ .גוריז

= 
 לוחכ בוהצ

 תשס : / /תסתמסמפ . 6320 . ססתו / -תועפ /
 .עדימ רתאב .אית יבכמ לגרודכה תצובק לש רתאה

 ירוחאמס .םיקחשמ חול .הינקחשו הצובקה תודוא ןווגוב
 ביוו-קוש קחשמו םיעלקה

 6 60 40 0) :גוריד

 הלוע בוהצ

 תפס : / /יזאא . 660016165 .ס0/
 60105 50ו: 77[

 רתאב .א'ת יבכמ לגרודכה תצובקל שדקומה רתא
 הנועה יקחשמ .הטועה םורט תושדח .הצובקה לע עדימ
 .דועו היופצה
 (א 6( () :גוריד
 ב
 ו

 ת6סכ : / / יצוא . 80018מ6% . םס .1/
 סוגעצ ₪/

 תימצע ה;גהל רפס יתב תשר .ילארשי ןגמ ברק
 םיליגרת רחבמ .ויפינסו רפסה תיב לע עדימ רתאב
 .ואידיווב תואמגודו תומרה לכל
 6 (3 6 :גוריד
 ו
 לארשי גניטראק

 תשס : / / וז . א. 00 ./
 רתאב .לארשיב ירוטומה טרופסל שדקומה רתא
 .יץץראב םיסייקתמה םיצורימהו םילולסמה תודוא עדיוב
 םיפסוע םירתאל םירושיקו ףנעה לע יללכ עדימ
 .םוחתב

 6 69 6 6 :גוריד

 .הבהא שפחל יתאצי - ריצק ןד
 בושא ףכית

 ת66ק : / /וזאא . 4621208 . ססת/
 .ריצק ןד יאסבה לש ידועיתה וטרטל \עדקומה רתא
 .תוטותיעב ועיפוהש תורוקיב ,טרסה תודוא עדי רתאב
 ,דועו םלועבו יץץראב טרסה הכז םהב םיסרפ תומער

 69 6 6) () :גוריד

 כ

 ןש 5 -- ים

 תויגיגהו םיגיגה

 ת66ק : / /שאא . 060016185 .ססת/
 תםסוגנ:מסת9232/5%266% /

 .םירפסו םיקסיד .םיטרס לע תורוקיב עיצמה רתא
 תכרעמל םהלש תורוקיבה תא חולשל םילוכי םיעלוגה
 גווסמ אוהו טירפ לכל תויגיג גורידו רואית רתאב .רתאה
 םיאשוט יפ-לע

 < 6 6 () :גוריד

 א-ת לש ירסאקה

 ת6סק : / /וזאוז . סּבסב . 00 ./
 תולעומה תוגצהה לע עדימ ירטאקה ןורטאיתה רתאב
 דועו םיסיטרכה יריחמו םיישמה תוליבח .ןורטאיתב

 6% 6 (ג :גוריד

 עגווטלוקל רפסה תיב - הפישח
 הידמיטלומו

 ת66ק : / /אוא . קסמו . 80 . 1/3518[
 הטיסרביעואה לוע הידסיטלומו עונלוקל רפסה תיב
 .הכירעה .יומיבה םוחתב דומיל ילולסומ עיצמ החותפה
 .עדיס רתאב .הידוניטלומה ידוילו תואטירטתה ,םוליצה
 ילה) .תגצהו םיסרוקה רואית .דומילה ילולסמ תודוא
 הוםשרהה

 4 0 0 טי :גוריד

 ביתע ןסינ קחשמל וידוטס

 ת66ק : / /ח .ת.558ת-תּהסנט .00 . ב1/
 עדיס ביתע ןסיע תלהנהב קחשמל וידוטסה רתאב
 .םידומילה לולסמ .רפסה תיב לש הירוטסיהה תודוא
 תואעדס .הטשרהה ילה/ .קחשמה ידומילבש תוביעחה
 .דועו םוקמב םימייקתמה םיטקיורפו

 6 6) 6) :גוריד

 יאסצע ילארשי עונלוק
 6% : / / או . 1ת610 .1/

 .לארשיב היזיוולטהו עולוקה תוקפה תייעעת לע עדיוב
 ןכו תויטפשמ תויגוס .תוגלמ לע עדימ .תועדומ חול
 .םיפסו םירתאל םירושיק

 6 6; 6 (0 :גוריד



 רומוהו סקיטוק - ןורטאיתו עטלוק 6) 'אנפו רודיב

 עוטלוקב תרקבמ לעי

 ת66ק : / /וסט1.65 .15:361 ./
 אורקל ןתיע .23 תב תיטנדוטס .לעי לש הרתאב

 טרס לכל ןכ ומכ .םיטרס לע הירבח לשו הלש תורוקיב

 יעטק םג םקלחלו תעומת תופרוצמ רתאב רקובמה

 .לוק

 6 6 0 0) :גוריד

 בל עונלוק

 ת6סק : / /אאא . 16ט .ס0 ./

 תא אוצמל ןתינ בל עועלוקה יתב תשר רתאב

 רתאב .עונלוקב תעכ םיגצומה םיטרסה תמישר

 תועש לע עדיס ןכו טרס לכ יבגל רואיתו עדימ

 הנרקהה

 6 6 () :גוריד

 רוטוההו הריטאטה רתא

 ת66ק : / /שאצ . ססת-601 00 .:1/3ת66א
 .תסתנ /

 יעובש הריטאס רודמ ללוכ ןומולס ידא לש רתאה
 .ביטייריפוק יתוריש ןכו םיעוש םירתאל םירושיק .םירקיטס
 תואמסס אחקלו רתאה ךרד םירקיטס ןימזהל ןתיע
 תוקיחצמ
 6 6 63 ( :גוריד

=[ 0 7" 

 דוונטל זוכי התא ₪

 יאס עבצה

 תסספס : / /טס םסזובצ . 0 ./
 התאעארב .תילארשיה ט;רטניאה תגלפומ תא גיצמה רתא

 הגלפונה לשש תצקונב יוזהה העצמ גצמ רתאב .יאוב לע

 רזומ ןפואב גהנ!תהל םדאה יעב לכ לוע םתוכז וסיסבבו

 היתודלות רואיתו םידמעומה תמיער .רתאב דוע .העושו

 .הגלפונה לוע

 6 6 (ה (ר :גוריד

 םיקיוסיגה םלוע

 תשטק : / /ואאוא . 11 תו. 0% . 0 ./

 םירזעו םיקיטיג .םיעועעשמ םירצומל תילאוטריו תועח

 םירצומה תודוא עדיס רתאב .םינוש םיקירט עוציבל

 .העוסזה תורשפא ןכו םיעצבמ רודס .םינושה

 6% 6 6 6ג :גוריד

 שקיוקה םלוע

 ת6סק : / /שאא . ססת1 05-אס216 . 00 ./

 םיריחמב רישי רווידב סקימוק .תורבוח הציפמסה הרבח

 .תורבוחל ה/םזה ספוט .הרבחה לע עדימ רתאב .םילזומ

 סקיסטוקה .תורבחח ו!סס תמישר .סקימוק תויונד .תיירלג

 .דועו םימדוק תעויליג תעוסזה תורשפא ,רתויב תובוטה

 6 6% < גוריד

 קוחצ

 ת66ק : / /א .%1ָָ/

 תרזעב םישלוגה תא עשעשל ותרטמש רומוה רתא

 ףא רתאה .דועו רומוה יעטק .םילוש םיטוחתמ תוחידב

 םכלשמ תוחידב חולל רשפאמ

 6% (\ ( .גוריד

 טרט
 ת6סס : / /5626% . 68012 .1

 .רתויב ןכדועמה תוגצהה חול רא ללוכה ילארשיה םיטרסה רתא
 םיטרסה .םיבוטה םיטרסה לע תעדל םתיצרש המ לכ

 .םישדח םיטרסו יראה יבחרב עונלוק יתב .םיעורגה
 .םיטרסל גוריד חולשלו םירצק םינוטרסב תופצל ןתינ

 6 6 6 6 9 :גוריד



 וידר - רומוהו טקיסוק 69 'אנפו רודיב

 הקיבצ

 תסספ : / /שאא . 63כוג> .םס0 .1/
 ספט

 ינבא תילא תאס זופת לש יסויה סקיסוקה

6 
 ת6%ק : / /שחחא . -5:361306 .ססת/

 לש ט;נרטניאב םירישי וידר ירודיע יתוריש עיצמה רתא

 .תושדח תוילכות תועצומ רתאב .לארשיס תוינכות

 םולשת תרומת עצומ תורישה .טרופסו הילאוטקא
 תועצומה יומה תוליבח תודוא עדימ רתאבו

 6 60 40 :גוריד

 תא פו
 תפטקנ //חא.6130%2.00.11/28610/
 יבשותל הנופ 91 1% רדתב רדשמה הנידמה בל וידר

 .תובוחר .דודשא - תימורדה הלפשהו ףוחה רושימ רוזא

 חולו הנחתה לע עדיס רתאב .דועו ןיעידומ .יציללועאר

 .םירדשעמה

 6 6 6% :גוריד

 תיברטניא

 ת6סס : / /שאא . ת66ט1 סת ,.7/
6+ 

 רתאב .ט;רטניאב תקסועה לארשי לוק לש וידרה תיעכוה

 ורכזוהש םירתאל םירושיק .הירצויו תינכותה לע עדי

 ורתאב תילכותה תא עומשל ןתי .דועו תיעכותב

 6ג 6 6 () :גוריד

 ל"הצ ילג

 תפסש : / /אאאח .612.00.11/-0%62/
 1160 :סש / 6% . סח

 תושדח .היתוקלחמו תיאבצה העחתה לע עדי

 .דועו םידחוימ םיעוריא .צילגלגמ העונת יחווידו

 6 * 6 6 6 :גוריד

 סוידר
 66 : / / הז . 1005ת . 0 ./

 חול .םיבסרפסה לע עדימ וסס זא וידרה תקחת רתאב

 ירודיע תא עומשל ןתיע .םינש םיעצבמו םי;רדש .םירודיע

 .יח רודיעב הנחתה

 6 6\ 6 (6ג (יי :גוריד

| 

 םיטרסה ץורשצ
 א לש

 שארב םיקוג
 ת6פק : //ךטא1ת.ת6סטנפ1סמ ,1/

 תוליעפמו צי לג לש טקרטניאהו םיבשחמה תיעכות

 זגצוהש םירתאל םירושיק רתאב .םינווגו לבת םילבכה
 תעב תיכותה תא תוארל תורשפאו תיעכותב

 .קנרפ רנבאו רשרוא ידיג תייחענהב התטלקה

 6 6) 6)י :גוריד

 ליהצ ילג לש םידעצמה

 תספק : //41260020 .ת65%1תש .ססת/
 דעצמב םיריעה גוחידב ףתתשהל ןתיע םידעצמה רתאב
 ןיעל ןתיג כ ומכ .צלג לש יזעולה דעצמבו ירבעה

 .םיסדוקה םידעצמה ןויכראב

 6% 6% 6 :גוריד

 7 צורע

 פסק : / /חצא .47 .סשש/
 .הנחתה ירדשמל יח רודישב ןיזאהל ןתיע 7 ורע רתאב

 יבגל עדימב ןכדעתהל .תירבעב תויטוי .תושדח אורקל

 .דועו תוע;אעה תוילכותהו םירדועמה חול

 6 6ר 6ג ( :גוריד

 רךרדה עצמא וידר

 ת%6ק : / / צח . 90+ת .סס ./
 .םירדיעה חול .למרכה דע ןרשהמ 90 ₪ וידרה תעחת

 ןיזאהל ןתי) ןכ ומכ .םידחוימ םיעוריאו םיעצבמ .םישיגסה
 .ץכ ןטרא לוע תוערב םישלוג ט;רטעיאה תיעכותל רתאב

 6% 0% 0% 6% 0 :גוריד

 יב תשר

 ת66ס : //266.₪
 .יח רודישב ה;חתה ירחישל ןיזאהל ולכות 'ב תשר רתאב
 6 6* 60 כ :גוריד

 יביטקא וידר

 ת6סס : / /23610 .ב6600ת . 00 .1/
 תינכותה .תרופ זרא רדשה לש וידרה תיעכות רתא

 רתאב .ט;נרטניאב םג ליבקסבו ןופצ וידרב תרדושמ

 .תינכותב תושוועה תקיפה תודוא עדימ

 <6* 6 6; .גוריד



 לודגה םיטרכלטה חףסוא

 ת6ספס : / /שצא . 60016165 .ססת/
 463:618ת08 / 2שבב שב 0/

 אוצמל ןתיע לארשיב טרכלטה ינפסא תתומע רתאב

 תונפסאו םיביבחת 6 'א?פו רודיב

 תולסאו תונפסאל ילארשיה רתאה

 ת56פ : / /שאש .וגט .סס ./ ,

 יטירפ תודוא עדיח ליכסה םינפסאל ילארשי רתא

 עגשב תולאשל תובוששתו םיפיט .רתאב דוע .תטפסא

 םוחתב םידיריו תוכהעת חול .םיעש םימוחתב תונפסאל

 .םירבח ןודעומל ףרטצהל תורועפאו תטפסאה

 (א (א (ג :גוריד | םעטמ לארשיב םירכמ/ה םיטרכלט תודוא בר עדימ
 .אשוטב תובתכ .רתאב דוע .תרושקתה תורבח לכ
 ןוריחמ ןכו םיטרכלט לש הריכסו היינקל תועדומ חול
 ו 0 / הנומת םיטרכלט

 : / / אאא . כ ססוגענ6ס .31
 פ ּפ 6% 6 6ג :גוריד

 תיינבל תוריע קפסמה ופיד תרבח תלה;הב רתא

 חולועל אוה תושעעל םכילעש לכ .ןווקמ יתחפשמ םובלא

 הבת הרבחהו רתאב העיפומה תבותכל תעשומתה תא

 .ם;יח תורישה .םובלאה תא םכרובעב

 6 63 (י :גוריד

 יאנפו רודיב

 ת6סס : / /יחזא . <בוג2 . סס .31 /+וגמ

 םיעוריאה חול תא ללוכ זופת לש רודיבהו יאנפה יצורע
 .תויעובש עועולוק תורוקיב .תשערב רתויב ןכדועמה
 .ייבוטל תלייא תיפשעה תכירעב דחוימ לכוא רודמ

 .דועו הליל ייח תרוקיב

 6 6 6 6 9 :גוריד

 / 3 ד גכוטנ [טמ < 4420300 |61 עכו

 [ש [6 ץשו !2וה ]08 אפ

 כ ב 3 9 % )4
 9 ב ו 55צסה [מ7095: \ 

 2003033 [] ןויכ /?=יאיו \צכטב 60 00

 ברקב ומכ םיבעחמב

 י'חנפ ילארשוה טנרטניאה א מז
 מז ינע 2 :םלנתו | | ]| / |

 ו רודיבו

 אשולרגעס =
 רוחיגנ ישמ + מת רעש +

 םניח םיסיטרכ

 סניחב העפוהל םיסיטרכ סכל קינעמ הקירפא ינויצ תיבו וופת
 !עצבמב ופתתסהו וסנכיה

 ,הרוזח ורדה +
 לובוומ +
 ו +

 תלי וים
 םקיסומ +

 .סותתנ סירתא
 דרה | סקדויו +

 .בודיגתו יענה

 .סימורונ
 נונה סזרונ +
 ויוה יח פמנ +
 רגר םורונ +
 םקיצנתה סובונ +
 בווקלע ףומ <

 מנ
 (-ליוי]
 ו

 רודיבהו יאנפה חול
 יאנפה סלועב סימחה סיעתראה לכו ,תוגצהה לכ ,טיעפומה לכ
 רנכדעתהו וסנכה ,רודיבהו

 לכוא
 תלייא ,רודסה תכרוע זופתב שדח -לכוא רודמ

  ,תודעטס תרוקיב עובט ידמ סכל הסיגמ 'ץיבוטל
 .חולש הל הוא וראו הווורחה .ליויורל הלאו



 טנרטניאב טרופס ₪ י'אנפו רודיב

 טנרטניאב טרופס

 שיש איה תמאהו ,תשרב רתויב םיצופנה סימוחתה דחא אוה טרופסה

 ךכל שיו טרופס דהואל ילאידיא ילכ אוה טנרטניאה .בר ןויגיה ךכב

 : תוירקיע תוביס המכ

 לש םימוקימ ,תואצות תעדל רשפאמ - ןכדועמו ןימז עדימ .

 ,םיסיטרכ תריכמ ,היזיוולט ירודיש ,תויורחת ,סישרגמ

 תוצובקו םסינודעומ לשו תויטנוולר תויומד לש תויפרגויב

 .דועו

 יתלבו ןווגמ ,יטרקומד ילככ ,טנרטניאה - תויונשרפו חותינ

 .םלועבש אשונ לכ לע העד עיבהל סלוכל רשפאמ ,רזנוצמ

 רגנסל ,תרחאל דגנתהלו העד עיבהל ידכ טרופס ומכ ןיאו

 ףורעלו םיכלמ ריתכהל ,םהלתהל ,תוזרכה זירכהל ,גרטקלו

 תויהל הלוכ: וז .רברסל תרבוע הנובירטה .םישאר

 .הצאנ ירבד םתס וא ימדקא חותינ ,הרוהט הקיטסיצילבופ

 תניחבב סה טנרטניאה לש תוינויכראה תולוכיה - ןויכרא ₪

 ונלגרתה סא יכ .וילא לגתסהל ךרטצי דוע טרופסהש אשונ

 בשוח רבכ הא - רחמ סיגדה ופטעי סויה לש הסובתה תאש

 םיטנמלא סינכמ חכופמו יניינע ילככ טנרטניאה .תרחא

 .טרופס תדהאל רושקש המ לכב םסיילנויצר רתוי הברה

 אלש הביטקפסרפו רבכע תציחלב הירוטסיה שי סואתפ

 .תוקד 90 דועב תרמגנו סולה הליחתמ

 םיילוש שי טרופסל סג טנרטניאב אשונ לכ ומכ - רודיב .

 :םוחתה לש סיירודיבה סידדצב םיקסועה רתויב םיבחר

 .דיאל החמש דואמ הברהו תוליכר ,תוחידב ,הריטאס

 קיזחמ דהוא לכ .תושביו תולובג הצוח טרופסה - תוילבולג .

 תא לרטנמ טנרטנאה .למנ לכב טעמכ תובוהא תוצובק

 ךכ .ההז רתוי וא תוחפ טרדנטסל ,הפשהו היפרגואיגה תויעב

 לכב ךממ ליימ יפלא קחרמב הרוק המ תעדל לוכי התא

 הלחמ התואב סיעוגנש סישנא סע רשקתל סגו ,היינש

 יצעמ תישפוח החינצ לש סותתב סירבח ןודעומב יתלקתנ)

 .(םייכיינת סוטפילקא

 שיש סושמ תאז ,טנרטניאב אצמתהל תיסחי לק טרופס דהואל

 .תשרה יככותב אצמתהל ול ועייסיש תתפמ תולימ רפסמ ותחתמאב

 סירתאל עיגהל ךיא .תיתומכ אלו תיתוכיא איה ,ןכ סא ,היעבה

 .שלוגה לש סיכרצהו סעטה תניחבמ רתויב סידקוממהו סייתוכיאה

 .הטושפ אל המישמ יהוא ,סויהל ןוכנ

68| 



 טנרטניאב טרופס ₪ יאפו רודיב

 תוירוגטקהמ תחא לכמ בוט דחא רתא סופתל איה ילש הצלמהה

 :תוטטושה ךשמהל המרופטלפכ וב שמתשהלו תואבה

 ןיינעמה סוחתבו ללכב טרופסב החמתמו שופיח עונמ ללוכה -- לטרופ

 .טרפב םכתא

 .5סס000.001]8/.15מ והאי לש טרופסה לטרופ

 עונמ סע יטנוולרה סוחתב ןיטינומ לעב ןותיע יוצר -- טרופס ןותיע

 לש רתאה :המגודל .ןכדועמו ןימא עדימו םיבוט סיקניל ,שופיח

 ילגנא | לגרודכב | התמתמש ייןיידארגי = ילגנאה ןותיעה

 .ואררא .[1]00108טח]1חב1160.00.ט8

 םסכילע הדוהאה הצובקה אל איה סא םג - הלודג הצובק לש ימשר רתא

 תצובק לש ימשרה רתאה :המגודל .סכתבוטל התוא לצנל ולכות

 וארא .גסנור8[1ח.11 לגרודכב תיקלטיאה הגילהמ ןאלימ.יס.יא

 תילארשיה הגילהמ םילשורי ר"תיב לש  ימשרה רתאה

 .עעע . 6118-6586

 רשגכ רקיעב שמשיש - יטנוולרה סוחתב הריכב הגיל לש ימשר רתא

 לש ימשרה רתאה :המגודל .רדוסמ ןויכראלו תוצובקה לש סירתאל

 .ואטאש.ח.ססתנ לאקירמאה לובטופה תגיל

 ו כ-7 ו



 ₪ יאנפו| רודיב

 לייטסל

 ת6סק : / /18668761 . ססתו

 תועידמ לע יעויחו בר עדימ ליכמ תשרב לייטמל
 רודמ .תוילארשי תוילוסנוק .לע-לא תויוגיצ .םלועב

 לייטמל תועח .םלועה לכב ריוא גזמ.םיאלימרתל
 םישלוגה ןודעומב םליח תורבח.םיליד .(םילייטמה תוקח)

 !ווישלמומ.ליוחל םיאצויל םייועוסיש תוצעו םיפיט דועו

 < 6 () 6? 4? :גוריד

 ב \ ה סו > ב0 |תו 1 קו

 5 [4 לס !תשש ]5

 ויס שים
 995 כ תפאמ

 0355 [(5] זויכ//חיח צרף סגה

 ! ריע/הידמ 1
[ 
 רפה חרפפכ ו

 ב

 .העורתאל שרדו רות תי טודסיא לש שדחה "גיהצכ ₪
 .לארשי יניר 2 סיסחיה חוחיל וגישה א

 שרב דימות |
 ץואה 8 0
9 

 פחת תט"סאנ חלד תובותשרה .רתאב םויה

 ו
 הפ וו 2 1 = היוכרואנפ יגל לארפת ץב ם"יטמיללקד םיסחה ץניכ < 7

 התידג ובו
 ץ .לומ ואשה ,ם7דידיה ןודעצכל זיעכל סיינדטצמל < תוטשה מ
 2 ₪ הש ,רטעטמה חכו סיטרט 42 ,הלודפר וולוגהנ | .תוטודב 9
 הותוסקורתמ טיול למה | טיטכלו
 וק רדופתה אד תמסותההמ | וישו טטמנ

 םטדוו: טד
 = יש : ו ה תורו 4

 ופי שופ ] .?רק סאה ,סה סאר | .םיל"יט ב יהיו 5 8 ו יחי
 .?הדוזומב סרעל ט'דגנ תיא | ירצו
 ו .לרטבל ןויטובנ

 םיליד [

 םיפנרוכ .ל

 ו

060060 
 .הומאה לע םיחחיה

 "תשרב לייטובל" רתא אוה - המ

 .םלועב םילודגהמ - םילויטה םלועל יעוצקמ רתא

 תובושתו ה;המו תחלצומ העיס) ןוכתל קנע רחבמ וכותב זכרמה ריהמו יתודידי רתא
 .המצע העיסנה ךלהמו הכהה יבלשב םישלוגה י"ע תושרדנה תולאשה יכתח תיברמל
 ותירבעב לכה - םא תפשב רתא

 .הבר תוברועמו תוידוחיי תושירד תלעב תיביטקא הליהק זכרה רתא

 .םיפיקסו םיימינפ הנשמ ירחא ליכמה רתא

 הלועפ יפותיש תועצמאבו םישלוג .םיחמומ ייע תעה לכ ןכדעתמש יביטקארטניא רתא
 .םייגטרטסא

 תורייתה יקפס םעטמ םייקה עדימה לכ תא וכותב זכרמה טנרטניאל יעוצקמ הסינכ רעש
 .םינוש םיכתחבו תרדוסמ הרוצב שלוגל ותוא שיגו -- םייטוקמה

 מ



 טנרטניאו םיבשחמ

 וגוג

 תפסק : / /א .ךסשס . 60 .1/
 שופיח תוירשפא ןופמ ליכמה ילארשי םירתא סקדיא

 6 63 6ג ()ג :גוריד

 תשר יפד

 ג.

 תספק : / /שצא . ב 60 ./

 ןכו םי;וש םימוחתב םייזכרמ םירושיק זכרמה רתא
 םיסקדטיאהו שופיחה יעשמב שופיח | תויורושפא
 םיגווסמ רתאב םירושיקה .םלועבו יץראב םיליבומה
 ת6סק : / / 3306 . ;6566 00 ./ תוירוגטק יפל

 םירשיק .תוער יפד לש םיילארשיה םירתאה רךירדמ ג ( ('\ (ר :גורי
 .תשאעה תוירפטקל םלוימו םרואית ללוכ םיבר םירתאל 6 6 6 6 ל

 < < () 6 () .גוריד ן0זוגא
 66 : / /יזאא . ךסת18 . סס/ 720600 .תסת/
 ןוימ .םיידוהי םיילארשי םירתא לש טרופוו לודג סקדניא

 .שוכיחל תורועפאו םירתאל רואיתו

 6( 6 6; 6; () :גוריד

6 

 תובותכל םלש (טעמכה) ךירדמה
 לארשיב טנרטניא

 ת6סקס : / / שא . ובת . 660 בת סת .6
 .11/-תצת /152861 /ת1ת66א . תסתנ] /

 םיילארושה םירתאל םיראשיק תואמ לארה בד; לש ךירדומה
 .בטיה גלטוקונ רירדומ .תוערב

 6 6 6 6 () :גוריד

 פאז

 ת66ק : / /אאא . וג: 66 .סס .1/
 תויורשפפא .ילארשיה ט;רטניאב םיעדח םירתא סקדניא

 וא תירבעב םירתא תומש יפלו תוירוגטק יפל שופיח

 טתטניאב ןייבוד חומש תודוא בחרע עדימ רתאב .תילגנא
 66 : / / אוז . 28 .סס .1/ .לארשיב
 תואצות .םירתא ןוגסל עיגהל ןתיע עמו ירבע ושופיח עטמ (3 (3 (₪ (כ :גוריד

 ןיב לדבהה לע רואית רתאב .טובח י"ע תוקפומ שופיחה
 .סקד יאו שעופיח עטמ 8

 62 62 63 6 6) :גוריד

 הזוהז

 66ק : / יא .נובטסת . 00 .1/
 .תודהיבו לארשיב םיראעקה םירתא 2600-כ לש סקדניא

 .רתא לכל רצק רואית ןכו

 6 69 6) () :גוריד

 \/תסק

 תשס : / /וחז . 26126 . 00 ./
 .תוחול .םימחופ םג ליכמה ילארשעי ט;רטעיא ירתא סקדיא

 .דועו תאעדח

 6 6ג 6ג 6) :גוריד

 ולוז

 66ק : / /חשא .יץפגסק .סס .1/
 סקדעיא רתאב .תטווקמ תוקכרצל ךירדמכ ועמשמ רתאה

 תויורשפא יבגל עדימ עניצמ אוהו ינורטקלא רחסמ ירתאל
 .תושערב השיכרה

 (א 6) () :גוריד

 אתלחתא

 תשס : / /שוא . 200100 .סס ./
 ןזאגמ .תיזחת ןכדע םג ללפ .ילארשי םירתא סקדניא

 .תיברעב סקדניא ןכו טלרטנא

 6 60 6 (כ :גוריד

 געיקסע | 26%: / /חוזא . 866 .:1/
 רתאב םיגצומה םיקסעה .יתדה רוביצל םיקסע סקדניא

 ,תעכרצ .םיעחריא :תויעאר תוירוגטטק עבראל םיגווסוב

 תודעסמו תורייח

 תק : / /יויא . ת65%1תַ . ססת/
 .שופיח עועמ ללוכה תירבעב ט;רטניאל הסינכ רעש

 .תיועיא הסאתהל תורשפאו ירלופופ טנרטניא ןיזגוב

 תוצלמה .םינוש םיאשוטב םימורופ .טא'צ .רתאב דוע 6 6; () :גוריד
 תחת .םירבח ןודעומל תופרטצה תורשפאו טנרטניא

 ."תשריכ רודיבו היזיוולט תורבח ירתא םיבשוי גניקטנ םוב הננב
 .דועו 4 ץורע .3 ץורע

 6 62 63 6) () :גוריד
 ת66ק : / /זא . כססתו . סס .1/

 םיבר םירושיק ללוכ רתאה .םידליל ילארשי םירתא ךרירדוב

 .םיאשע יפל םיגווסמה

 6 6 6) :גוריד



 תוחכונ תויקפסו ט;רטניא - שופיח יעועסו םיסקדניא ₪9 טנרטניאו םיבשעחמ

 זופת

 ת6סק : / /וא . <3ןכוג2 .ם0ס ./
 םיעלמל עיצמ .ילארשיה טנרטניאה רעש

 םילכת | ןוגסמו םילארשי .םירתא סקדניא

 "ע  םיפסאנהו םיבתכנה םיידוחיו םיירוקמ

 .םנוחתב םיחמתמנה םיאנותיעו עוצקמ *ענא

 יצרע זופת עיצמ .ליבומ ילארשי לטרופכ

 .תואירבה .םיקסעהו הלכלכה יטוחתב ןכות

 .טרופס .םיבשחמ .הילאוטקא .החפשמה

 .םיקחשמו תוברת .רודיבו יאנכ

 0 4240 0 4)י .גוריד

 וס פוט

 ת6%ק : / /שאצ . 60010 .סס ./
 רתויב םיבוטה םיילארשיה םירתאה חא ללכ רתאה

 םיבוטה םירתאל עיגהל ןיעועמש יבל ןייצמ סקדעיא .תשעב

 ורהמו רתויב םיעיינעובהו

 (א (א (א 6 (ג :גוריד

 קילדונ
 66 : / /שא .ת611% .םס .1/

 םירתאה .םלועהמו יץראהמ ט;רטניא ירתא סקדניא

 עצבל ןתיעו תויללכ תוירגטטק רפסמ יפ-לע םיגווסמ

 .םירתאה רגאמ לע שופיח

 (א 6 (ג :גוריד

 טוונ

 ת66ק : / /)תְּטּה . פתוגת1 שט ./

 יפ-לע ט;רטניא ירתא גלטקמ תינטס לש יכועיחה טוונה

 "ע םירשואסה םינכתל םתונאתה יפ-לעו עדי יסוחת

 םיטוחתה יפ-לע םירתא גווסמ רתאה .ךועיחה דרשמ

 .ששופיח רשפאממו םינושה

 6 (9 6 (א (כ :גוריד

 טראטס

 ת66ק : / /שאא . 56326 .ס0 ./
 .ט;רטניאב השילגל החיתפ רעשכ שעלוגל ועמועמה רתא

 םייסואלניב שופיח ירתא לש בוליע ליכמ החיתפה ךסמ
 .תוערב םירתאל הריהמ השיג רופאמו םיירלופוס

 6 (% 63 62 (כ :גוריד

 טלטניח

 ת6סס : / /שאא . תגגתהת .תס6/

 םיתוריע םיעיצצנה םירתאל בחר) טקדעיא הווהמ ט;טניח

 וליפאו .תטכות .ינוחטקלא ראוד .הקיסומ יצבק ןוגכ םיחב
 ;ראוד תאירק .השילג תרומת ףסכ םיעיצה םירתא

 .דועו םוסרפ

 <> 63 6 () () :גוריד

| 

 = 8 עמ קמ ןשי

 ידארשדה טנלסנאה רבש
 [ טול טרתתא | פשר תאקט ]

 בוביס

 ת6ספ : / /אאא . 51 גט .ם0 ./
 אשע תא םשרל רשפאמה הרוטנו לוע שופיחה עוב

 שפחמו תילגנאל ותוא םגרתמ עשמה .תירבעב שופיחה

 .םירחא םיעושמ רפסמ תרזעב

 6 6% 6 :גוריד

 עענענ

 פסק : / /אא .תבתה .ס.1/
 .גוסמ םירתא סקדניא עיצמה [זיווט; תיבס \עדח לטרופ
 .םיסורופ .םינאע םיטנוחתב םירמאמו .תאעדח .שופיח טובור

 דועו ישיא ףד רריציל תורועפא .טאצ

 (א 6 6 () (ג .גוריד

 הלאוו
 ת66פס : / /אאא .א4118 .6ס0 ./

 .םיבר םירשיק .םלועבו יץראב םירתאל ירבע סקדניא

 רבע טאצ .םימחופ .ינחטקלא ראוד .שופיח תויורשפא

 דועו המילשעמ האופר .םיטרס ירודמ

 < 6 63 63 () :גוריד

 ו
 ת6פק : / /אאא . בקת66 .ס0 .[/

 יתורישו הרבחה לע עדימ .ט;רטניא תוחכונ תיקפס
 .העיצמ איהש ט;רטניאה
 6 6 6) :גוריד

2-60 
 ת66ס : / /חחז .צ65ת .סס ./

 הרבחה .ט;רטניא ירתא תיינבו בוציעב תקסועה הרבח

 דועו םימכתותמ םיעותע יסיסב תייעב יתוריע העיצמ

 .הדובע תואטגודו הרבחה יתוריש תודוא עדימ רתאב

 (6) 6 62 () :גוריד

 ות
 ת6סק : / /אש . :ת66 0866 . 00 .1/

 ןיזגסה ןכו לארשיב םיקסעל גווסמ ךירדמ רתאב
 תשיכרו םוסרפה תויורועפא לע עדי .ט;גומ ינורטקלאה

 .רתאב תועדומ

 9 60 60 )י :גוריד



 תוחכונ תויקפסו טנרטטיא 6) טערטניאו םיבועחמ

 לטלט סייפסרטניא

 ת66פ : / /שוא . 16650806 ./
 .טנרטניא ירתאל חוריא יתוריש תקפסמה הרבח

 העיצמש תונושה םיתרשה תוליבח לע עדי רתאב

 .תוחוקלה ירתאל םירושיקו הרבחה

 6 6 6) :גוריד

 טנרטניאל בנשא

 65ק : / /שחז . 65 בם 8הט .ס0 .1/
 יתוריש העיצמ בנשא .זופת תא המיקהש הרבחה

 תויצקילפא תונכת .םיליעי םירתא תייעבו בוציע

 .דועו תשרב קוויועה םוחתב +ץועיי יתורישע .תומכחותמ

 םייזכרמ ןכות ירתא לש לוהילו היינבב החמתממ הרבחה

 תא םיגרדמ אל ועחעא דועו ט הרות .זופת תמגודכ

 וםכמצעב וטפשת .ונסצע

 ת6סק : / /6616061 ./

 .ט;רטניא ילכ תטכתו םירתא תמנקהב תקסועה הרבח

 םהייב - הלש םיטקייחפהו הרבחה לע עדיס רתאב

 .םיבר םיראשיק ןכו .הלאוו

 6 62 6* 0, 60 :גוריד

 רכיכ

 66ק : / /וזאא . א1%ה 2 0 ./
 םירתאל חחיאו| המקה יתחיע תקפסמה הרבח

 ששפטהו יוליבה .םיעחיאה .תומלוא םוחתב תדקמתמו

 .תוחוקל תמישערו הרבחה לע עדימ רתאב

 6 6 6 :גוריד

 תוערה תא בצעל

 ת6סק : / /יזאא . 56מ .סס ./
 .ט;רטליא ירתא תישבו בוציע יתוריע תקפסמה הרבח

 תוביהרמ ביווקאע תויצצמיענאב סומע הרבחה רתא

 62 6 6 6 (ג :גוריד

 טנסקמ

 667 : / /אש . ופאתס 6 . 0 .1/
 .םלועבו יץראב םיראעוק .םיבועחמ תריכמו םירתא תייב
 3 63 63 (כ 'גוריד

 טניטיס

 667 : / /אאא . סנ 6ץת66 .ס0ס .1/
 .טתטניא ירתא לש בוציעו המקהב תקסועה הרבח

 .תוחוקל תומיערו הרבחה יתורישע תודוא עדימ רתאב

 () 6 )ו :גוריד

 תניע

 עדי ירשק .ק.ב

 ת66ק : / /חא .א1ת50 . ססת /
 לש בוציעו הסקה יתוריע תקפסמה הידויטלומ תרבח

 חותיפב םג תקסוע הרבחה .ט/רטניאב םיימניד םירתא

 םוחתב תוכרדהב ןכו ילאפיצינומה רזגמל תוידועי תשכות

 הרבחה יתחיע לע עדימ רתאב .ט;רטניאהו באעחמה

 הדובע תואמגודו

 6 (% 6 6) :גוריד

 ביטקארטניא סקוב

 ת6%ק : / /ח . כסא . 0 ./

 קוששו ט;רטניא ירתא תישב יתוריע תקפסמה הרבח

 ןכו הידבועו היתוריע לע עדימ הרבחה רתאב .ינורטקלא

 .היתוחוקלל הת בש םירתאל תואסגוד

 ( 63 6 6 6 :גוריד

 םוק'ג

 ת6שק : / /יחא . 76ת .ס0ס ./
 .ט.רטניא ירתא בוציעו תמקה יתוריע תקפסמה הרבח

 ןכו תוחוקל תוניער .היתורישו הרבחה לע עדימ רתאב
 .תוערב תעיצצבמ הרבחהש םיטקיורפ תומיער

 () 6 6 ()\ :גוריד

 םוקטוד

 ת6סק : / /אאש . 060 . סס .1/
 ירתא לש בוציעו המקה יתוריש תקפסמה הרבח

 יסוחתב הרבחה יתוריש לע עדיס רתאב .טנרטניא

 .תוחוקל תונישר .חשרב םירתא לש קוויועהו היינבה

 .דועו םירתאל תודחויב תופסותל תועצה

 6% 6 6 ()כ :גוריד

 יגייפוד

 66 : / /וסתמסנ5 . אססתו . שס /40306 /
 יסושי תונכתו םירתא תיינב יתוריש תקפסמה הרבח

 .ןוריחמו הרבחה יתוריש תודוא עדיס רתאב .טנרטניא

 6 6 6; :גוריד

 לייטסבוו

 ת6סק : / /אאא .יז605 618 .סס .1/

 ירתאל חחיאו המקה .בוציע יתוריע תקפסמ לייטסבוו
 .הרבחה יתוריע תודוא עדימ רתאב .םייקסע טנרטניא

 .דועו תותוקל תומישר

 6 6) 6: () :גוריד

 ת66ק : / /אא . 3ת66 .סס ./
 הרבחה לע טרטליאב קוויעו םוטרפו םירתא תומקה

 .תעצבמ איהש םיטקייוחפהו

 6 () 6 כ :גוריד

 ברסרבייס

 ת66ק : / /אאא . סעכ6מ50 עס . 0 ./
 חותיפ יתחיע העיצמ םתלא תצובקמ ברסרבייס תרבח

 תחוא עדימ רתאב .ט;רטניא ירתא תייעבו תויצקילפא

 .היתוחוקלו הרבחה יתוריע

 () 6) () :גוריד

 טקפא טייס

 תשס : / /חזא . 5166-6006 1
 בלשמ הרבחה רתא .טנרטניא ירתא תייצבל הרבח

 תויצקילפאו| לוק יעטק תוללס ןקלחש תואמגוד

 .תויביטקארטניא

 6) 6 6 6 :גוריד

 קראפ טייס

 166ק : / /שאא . 31 0903 2% .סס/
 הקיפו ןכו םירתאל בוציעו הישב יתוריע תקפסמה הרבח

 .היתוריעו הרבחה לע עדימ רתאב .הידמיטלומ תוגצוב

 6 6) () :גוריד
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 טנרטניאל בנשא

 תססק : / / יז . 65מהט . 00 ./
 396 | ב;שא .זופת תא המיקהש הרבחה
 ימה 3  םירתא תייעבו בוציע יתוריש העיצמ
 ו 2 .תומכחותמ תויצקילפא תונכת .םיליעי
 .דועו תשרב קוויששה םוחתב יץועיי יתוריוע
 ירתא לש לוהיעו היינבב החמתמ הרבחה
 טנ הרות .זוכת תוגודכ םייזכרט ןכות
 .ונבצע תא םיגרדמ אל ועחנא .דועו
 וםכמצעב וטפשת

 [= 15 ןחס אר 15

 - הש הש - רו
 שא[? א ה

 בהז טנרטניא

 ת6טק : / /אא . תש .,./
 תולודגהמ טנרטניאה תיקפט לש תשרה רעש

 תושדח .גווסמ םירתא סקדניא רתאב .לארשיב

 טייט רוכ

 תשס : / /שאא . 45166.0 ./
 רתאב .םירתא תיינבו בוציע יתוריש תקפסמה הרבח

 תמקה אששב התסיפתו הרבחה יתוריש לע עדי

 רודמ .טא'צ .םימורופ .םימוחת ןווגטב תועידיו .םירתא
 יבגל ןכדעתהל ןתיע ןכ ומכ .דועו היגולורטסא 63 (0 () :גוריד

 הכימת לבקלו הרבחה העיצמש רוביחה .תוליבח
 .תינכט יל ויס

 ₪0 0 0 0 :גוריד ת6סק : / /שוא . <1ת611מ6 .סס ./

 לארשי םבי | .םיקשממ בוציע .יללכ יפרג בוציעב .תקטועה הרבח
 תודוא עדיס רתאב .דועו ט;נרטניא ירתא תיינבו בוציע

 .הדובע תואסגודו הרבחה יתוריש

 60 65 6) 6; () :גוריד

 טניקרוק

 ת6סס : / /ססנ%אַָצ .ת66/תסש /ת62 .
 3ת66א . תשחו] /

 הידסיטלומ .תותשר .םירתא תומקהב תקסועה הרבח

 לע תבחר; הריקס עיצמה שדח רתא .הנכת תעורתפו

 .הרבחה העיצמש םיתור\עהו תוחוקלה .םיטקיורפה

 6 65 6 6 ג :גוריד

 צוק

 תק : / /לחאו . כת .ת66 ./
 םבי לש ט;נרטניאה תקלחמ יתוריש לע עדימ
 תמיר .ינורטקלא ראוד תובותכ רפס .לארשי
 .לארשיב םירתאל םירושיק ןכו םיילארשי םיעיימוד

 6 6ג 6 0; :גוריד

 םוקארשי

 תשס : / / וא . :5:הס0ה . 0 ./
 םירתא .םיריחמהו תורשה לע עדימ רתאב

 .םידליל םיפדו םירחבנ

 62 6 6 .גוריד

 תרושקת תרנכ

 ת66ק : / /וחז . < תת666 .סס ./
 לע עדימ .ץראה ןופצב טנרטניא תוריע תיקפס

 .הבחר םיקחשמו תוכות תיירפס .םיריחמהו הרבחה

 םירתא תומניוערו םיפיט רודמ .עובשה רתא תריחב

 תססק : / /יחזא .ט1 .ת66 ./
 ךרד רוביח תליבח העיצמה טנרטניא תורי תיקפס

 תועש רפסמ העיצמ הרבחה .קזב לש !86 תוריש
 .םיצלמומ םייו;נםל תוליבח תרגסמב שדוחב םעיח השילג

 < 62 63 () :גוריד 62 62 () :גוריד

 ןדיווטנ טנםדא

 16% : / /יחחז .ת66ט1 510 ./
 .ץראב הלודגה תורישה תיקפס לש תיבה רתא

 איהש עדיס יעולעו הרבחה לש הכיסתה תקלחממ

 ןכו םישלוגל םיפיטו םישורד רודמ .תונטרפוממ

 תרש לע םיאצמנש תיבה יפדו םירתאה תמישר

 .הרבחה

 62 60 60 00 :גוריד

 תשס : / /וחז . ה38תת6% . שס . 31 /
 םייקסע תוחוקלל טלרטיאל רוביח יתוריע תקפסמה הרבח

 .םחוריאו םירתא תייעב יתוריצע הרבחה תקפסמ דוע .םייטרפו

 חול .םיישמל העיצמ איהש רוביחה תוליבח לע עדימ רתאב

 .םיקחשמ רוזא ןכו .יעפסוח .תועדווב

 62 62 6, () :גוריד
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 לארשי טניקל

 ת6סק : / / אחז . 1וגס<ץת66 .סס ./
 יפירעת לע עדימ רתאב .טנרטניא יתוריש תיקפס

 .םיעווש םירתאל םירושיק ףסואו הרבחה יתורישו

 6 6 () :גוריד

 ירפרס

 16%ק : / /שאא . 5ונע5260 .00 ./
 .הייטנחל תשרל םניח רוביח העיצמה ט;רטניא תרבח

 לע תומוטרפב םיפוצ תורישב םישמתשמה םישלוגה

 תורישה לע עדימ רתאב .שומישה תעב ךסמהמ קלח

 .תורישל תופרטצה ספוט חולשמ תורשפאו

 (₪ (\ (כ :גוריד

 טנסאלק

 ת66ק : / /וחחז . 61855266 60 ./
 עדימ הרבחה רתאב טנרטניאל רוביח יתוריש תיקפס

 םירושיק ןכו םישלוגל םיעצומה רוביחה ילולסממ תודוא

 תוטווע תופשב שופיח יעונסל

 () 6 (ג .גוריד

 החנמ וק

 ת6ספ : / /יא . תסת11ת6ס ..1
 ללוכ הרבחה יתוריש לע .לארשיב הלודגה בששקתה תרבח

 םירתאל םירושיקו הכיחת .תושדח .תשרל תורבחתה ןוריחמ

 .םיפסוט

 4 60 40 :גוריד

 קט ראוד

 שק : / /803:-6601 . מ ,./
 .בהז ט;רט;יא תרבחו ראודה תושר לש ףתושמ תוריש

 ינורטקלא ראודב בתכממ חולשל ןתי) תוריעה תרגסמב

 .סרפסקא יבתכמ חולשל ןתיע .ליגר בתכמכ ןעמנל רבע וע

 .םולועת תרומת ןתיע תורישעה .דועו םימוער םיבתכוממ

 6 6 6 6ג (כ :גוריד

 טנמניח

 ת%6ק : / /צחאא . תג תב .ת6%/

 םיעיצמה םירתאל בחר; סקדניא הווהמ טלמניח

 ראוד .הקיסומ יצבק | ןוגכ םניחב םיתוריש

 ףסכ םיעיצמה םירתא וליפאו .תועכות .ינורטקלא

 .דועו םוסרפ .ראוד תאירק .השילג תרומת

 (א 6 63 6) (0 :גוריד

 ד

0 

 ת6סק : / /אא . 0056 מ ../
 הרתאב הגיצמה תילארשי פא-טראטס תרבח

 לע עדימ תלבקל הדי לע החתופש היגולונכט

 רתאב .יובכ בשחמה רשאכ םג י;ורטקלא ראוד

 תורשל םשריהל תורשפאו הז תורש לע םיטרפ

 ( 6 (3 () :גוריד

 טנראוד

 תשס : / /וחא .ף0בש 6
 תירבעב תשר טסובמ יעורטקלא ראוד תוריע

 תרזעב ראוד תועדוה חולשלו אורקל רשפאמה

 ישיא ראוד ןובועח רוציל ןתיע רתאב .דבלב ןפדסדה

 .רצק םושיר ךילה תרזעב םניח

 2( 0 (0 0 .גוריד
 בנסטנ

 66 : / /חוא . תססתּהמ 366 . 00 .1/
 יתוריש העיצמ םתלא תצובקמ ברסרבייס תרבח

 רתאב טנרטניא ירתא תיינבו תויצקילפא חותיפ

 .היתוחוקלו הרבחה יתוריוע תודוא עדימ

 6% (ג ()ג :גוריד

 לייטוגניל

 תספק / / : אא . 11707811 .ססו/
 תרשפאמה תי;אעל בר י;ורטקלא ראוד תלכות

 הנכתה .תעשוש תופש 30-כב םירסמ | רוגיש

 תביבס לכב תירבעב ראוד תאירק תרשפאב

 .תיעבומ תילאוטריו תדלקמ םג תללוכ איהו הלעפה

 לבקלו ןויסינל הכתה תא ךדירוהל ןתינ רתאב
 התלעפהב הכרדה

 6 6: 6 ()י :גוריד

 תירבע

 תסטק://6ט:ם ../
 תירבעב י;וחטקלא ראוד חולשל תרשפאמה העכת
 תוארל ןתיע .ואש4 םילילמתה דבעמ ךותמ רשייה
 .\עא שומיעל ה;כתה תא דירוהלו רתאב תואמגוד
 .תירבעב ראוד בותכל םייעועמל יץלמומ
 0% 0% 6 6 0% :גוריד

2 = ₪ 

 ₪ ו ]
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 םיבשחמ תורבח - יעורטקלא ראוד ₪9 טנרטניאו םיבשעחמב

 ליי וינ

 ת66ק : / /לא . תסומה 11 .60 .1/
 תשר ססובמ ינורטקלא ראוד תוריש
 תועדוה | תאירקו חולשמ רשפאמה
 .תורישה תודוא עדימ רתאב .תירבעב
 תורשפא .ישיא ןובשח תריציל תורשפא
 דועו ןפדפדה ךרד ?0? ראוד תאירקל
 6 6 6% 6% 6% :גוריד

 ת66ק : / /יחא . אס .ס0 ./
 תידעלב תי;אובי .הרטוח קווישו אוביב תקסועה הרבח

 סטו סטוק 'תוריש .תקפסאו .5טז תוספדממה תרבח לוע

 .היתורישו הרבחה לע עדימ רתאב .םיבועחמ תותשרל

 6% 6 6ג 'גוריד

 םיבשעחמ בושמ תצובק

 1166 / / : חזו .ּב בסט . ססת/
 .הנכת תורבח רפסמ הכותב תדגאמ בושמ תצובק

 לע םיטרפ ואצמת רתאב .הטודכו קווייע .הרסוח

 .ינוגרא םישרתו םיס ניס םיעותע ,היתורבחו הצובקה

 6 (ג 6 () :גוריד

6 
 ת66ק : / /שאא . 50500 ..1/

 .יפקיהה דויצהו םיבשחמה םוחתב תורש תקפסונה הרבח

 הרבחה יתוריע תודוא עדיס רחאב .דועו תראעקת תוחשר

 הרבחה ינייכזל ךופהל םיבועחמ יאעכטל העצה ,היפינסו

 .הביעח יקחשמ תניפו יץץראה יבחרב

 (א 6 6) (ג :גוריד

 עדימ תויגולוטכט ילק-יגול

 ת6סס : / /שחש . 1071-6813 .ססת/
 לק ןפואב םיספט יולימל הנכת עיצמה הלכת תיב

 בקעמל הלכת הרבחה העיצמ דוע .ט;נרטניאב רתוי

 תודוא עדימ רתאב .דליה לש תושושארה ויתוקש רחא

 .הדרוה תורשפאו םירצומהו הרבחה

 <) 6) 6) :גוריד

 םידיינ םיבועחמל הרבחה

 16%ק : / /שאש .וסס .ם0 ./
 60 לש םידייע םיבשחמל ןאארה ילארשיה רתאה

 ןתינ ןכ ומכ .אשושב םורופ ןכו םיבשחמה גולטק רתאב

 ךלש קסעל וא ךל תושורדה תועוכתה תא טרפל

 .יורטקלא ראודב דיי; בשחמל תטרופס העצה לבקלו

 62 6 63 (כ :גוריד

 םיבשעחמ בוקינ

 תספסס : / /חז . תג אוגט ..1/

 תריפתב תקסועה הלומרופ תצובקמ תירוביצ הרבח

 ןיב .תויטסיגולו תויסעניפ תורבחל תבשחוממ הליבח

 תינפתו 2000 תינפת תנכות הרבחה לש הירצומ

 .התוליעפו הרבחה תודוא עדימ רתאב 2001

 62 60 0) :גוריד

 רודלט תצובק

 ת66ק : / /שא . 631802 . 00 ./
 יסוחת ןיב .לארשיב תולודגה הכתה תוצובקמ

 .עדימ תוכרעמ לוהי) .הנכת .הצובקה לש תוליעפסה

 תועב תורבח רפסמ הצובקל .דועו הרסוח קוויש

 דומלל ןתינו הנכתהו בשחמה יסוחתב תולעופה

 הצובקה תוחוקל תונישר .רתאב דוע .רתאב ןהילע

 םישורד רודס ןכו

 6 6 6: 6 :גוריד

5 
 %66ק : / /אאא . ספ -ססתוקוגס6ת 66 .

4 

 תייעעת םוחתמ הרמוחו םירצומ תצפהב תקסועה הרבח

 איהש םירצומה תודא עדיס רתאב .עדיסה תויגולטכט

 .דועו הדרוהל םיצבק .תגציימ איה םתוא םי;רציה .תקואעמ

 6 (א (\ 6% ()ג :גוריד

 וא.םא.יד

 ת6%ק : / / אא . חס . 00 ./
 ויד ישארב שומישב ןוכסיחל תונורתפ העיצמה הרבח

 תוספדמל םירנוט הרבחה העיצמ ןכ ומכ .תוספדמל

 .תובשחוממ תוקפהל תורישעש תכשל ןכו רייע .רזייל

 6 6 ג :גוריד

 דוקלט

 ת6סק : / וא . 66160066 . 0 ./

 תעצבמו תרושקתו הרוח תוורתפב החמנתממה הרבח
 תקואעמו תאבייס הרבחה .יכוניחה רזגנב םיטקיורפ

 עדימ רתאב .0ג693 2000 תרצותמ הרמוחו םיבועהמ

 .דועו םיעצבמ רודמ .הרבחה לע

 ₪ 6> 6 :גוריד



 הקיפרגו הידמיטלומ - םיבשחמ תורבח 69 טלרטליאו םיבשעחמ

 הנכתו םיבועחמ עדי

 תטסק : / /שאש . 668 . סס .1/
 .לארשיב לפא תרבח תגיצ) .ה;כתו םיבשחמ עדי

 שוטנליקמה תוכרעמ תודוא טרופמ עדימ תקפסוב

 ירתאל םירושיק .הרמוח ירזיבאו תועכות .תקווועמ איהש

 סקפה ןותיע .םוחתב םירמאמו תושדח .םלועב לפא

 .דועו סקפעדי -- הרבחה לש

 69 6ג 6ג (6ג :גוריד

 וקמזי

 ת66ק : / /שאא . ץ32ה1וסס . 00 ./

 ותו קוויש .אוביב תקסועה .וקסזי תרבח לוע הרתא

 תריחבל ךירדמ ליכמ רתאה .ידרשמ ןוכיסל תוריש

 תועתפה דועו םינקתה ילהעמ .תספדמ

 6( 6 (כ יגיד
 ןאס םי

 ת6סקס : / /אט . ץבתפהת . 00 ./
 םירחא םיביכרו םידייע םיבשחמ תאביימה הרבח

 תורועפא .הרבחה תקוושמש םירצומה לע עדימ רתאב

 .דועו םידייע םיבשחמל םידעויסה םיצבק תדרוהל

 (6\ 6 6 "גוריד

 רודומוק

 ת6טק : / / אחז . תס סנס .64/

 גיצצסה קיתוה בועצחמל יגלטסע רתא .84 רודומוקה םלוע

 תוכתו םירוטלומא .הקיסומ יצבק .םייטנוולר םירזשיק

 םירחב ומד

 62 6 כ :גוריד

 ןיסא חיוד

 תססס : / /ואא . 6566 . סס . 3.1 / בזוג ת/ם6מ /

 וטפק" ןותיעב עיפומה ןימא חיע לש שיאה ורוט
 תיווזמ .תועחע ט;רטניא תויגוסב קסוע רודסה ."טנרטניא

 .תעשעשמו תיטנגילט ניא

 (א (א 6 (ג ג :גוריד

 רקאה

 ת6ספ : / /חא . 30% .ם0 ./
 רתאב .ט;נרטניאו םיבשחמ יאששב עדיח רתא

 םירתאל םירושיק ןכו םוחתב םירטאמו םיפיט .תושדח

 .ןיול רמתיאו ןואליג ןתמ י-ע םקוה רתאה .םייט;בלר

 6% 6% 6% 6% :גוריד

 טנרטניאל רוכסה

 תספק : / /זאש 1
 ללוכה טנרטניא יאשטב רוט גיצמ רנדלוג ינד

 .תוחידב .םיעוש םירתאל םירושיק .תעויאר .תובתכ

 תא הווהמ שעדח רוט לכ .דועו תשרל םירוכמל תוצע

 םג ומסרופ םינכתה ןמ קלח .רתאל הסינכה רעש

 ."רעונל בירעמ* ןותיעב

 6% 6) ('\ () :גוריד

 טנגוב

 ת6סס://אטשט.1ת66:0806.00.11/תהצ
 ת1/6%ת66א .ת6ת] /

 םיאשושב םיבר םירודמ ללוכה תשרב ילארשי ןיזגמ

 ןכו הידסיטלומ .םיבשחמ .תועסא .הקיזומ :ןוגכ םילוש

 .דוע ןכדעתמ ועיא ןיזגסה .שדוחה תוישיא םע ןויאר

 רבעה ןמ תונויליגב ןייעל ןתיע רתאב

 6 6 60 ()י :גוריד

 טנרטניא ₪ םיבשחמ

 ת66ק : / /9חאש . 61 . 00 ./
 רתאב .תעורחא תועידי ןותיעל ףרוצממה םיבשחמה ןיזגוב

 .תחתופה הבתכה .ספדומה ןיזגסה ןמ תובתכ יריצקת

 .דועו הרמוחו םיבשחמ תייק לע עדימ .תחעדח

 6 6 6 6 :גוריד

 ב דאי וב וז יא

 יצידרוק ביבא

 ת66ק : / /שח . 5סונתה .ס0 .1/

 .םינוש הידסיטלומ ירצומל לוק ילולעפ שיאו יאקיסומ

 םתואש םיטקיורפל .תואמגודו ותדובע לע עדימ רתאב

 .הידיטלומה ירתוכו םיקחשמה םוחתב עציב

 6% 6% 6 גוריד

 לאכיס סורביל

 תטסס : / /אאא . 132118 . ססת/
 גיצמה יתיישעת בצעמ .סורביל לאכיס לש ורתא

 םהיניבו ויתודובע לש תואמגודו םיטוליצ ורתאב

 יבוציעו .תוריואב תוגצמ .בשחמל םיבצועמ תועחלוש

 .םיילסשעח תיב ירצוומ

 6% 6 6 [ :גוריד

 הלובט

 ת6סק : / /חאא . <3ו11 3שס . ססת/
 רתאב .תיתוזח תרוששקת בוציעב תקסועה הרבח

 .הידססיטלומה ירתוכו תוגצמה םוחתמ הדובע תואסגוד

 .דועו םיקחשמ .היזיוולטל תומוסרפ .יפרג בוציע

 6% [ 6: 6% 6% :גוריד

 הידסיטלומ רטסכנוב

 ת66ק : / / יזוז .תוסתפ 66 . 60 ./
 חותיפ לש םיטקפסאה לכב תקסועה הרבח

 תויקסע תוגצמ תריצי .םייביטקארטניא םיקחשמ

 תואמגודו הרבחה תודוא עדיס רתאב .םירתא תיינבו

 .הרציש ךסמ ירושו םיקחשמל

 6% 6 60% 6 .גוריד

 ןודרוג הנד

 ת6סק://טחש .51500.00.1/33ת3/
 ירתא תמקהו יפרג בוציע יתוריש העיצמ ןודרוג הנד
 .הדובע תואטגודו היתודוא עדימ רתאב .טנרטניא
 6% 6 6% 0 :גוריד



 םיקחשמ - הקיפרגו הידמיטלומ 69 טטנרטניאו םיבשחמ

 עבטב םירבח

 תססכ : / /אא . 0-תו601 3 . 00 ./

 ₪ תרצימה .הידמידיס תרבח לע הרתא

 םיטרפ רתאב .תירבעב הידמיטלמ ירוטילקת

 .השדח םירוטילקת תרדס ."עבטב םירבח" לע

 .דועו םיעצבמ

 6( (ר (\ 6 (כ :גוריד

 םואב לאגי

 ת6ספס : / /אאש . 1781 -3בוגת . סס ./
 .ילאלצב'ב יפרג בוציעל הקלחמה רגוב .םואב לאגי

 ירתאו םירויא .סוקימוק ירויצ .םיבוציעל תואסגוד רתאב

 בציעש טנרט יא

 6 6 6% < 6 .גוריד

 יםע-ןב וידוטס

 תססק : / /580858 . 0 .1
 .טנרט;יא יפד לש בוציעו םוליצ .יפרג בוציעל וידוטס
 .םיעוש םירושיקו .תידסימ תלת העפוה .הקיפרג תואטגוד
 (\ 6\ 6 6 :גוריד

 קנב .יד.יס

 ת6טק : / /שאא . 048% . 00 .1/
 םיילטיגיד םירויאו תטעומת ירגא תרכומ קעב .יד.יט תרבח

 יבצעמ .םיאקיפרג .םוסרפ ידרשמל םירוטילקת יבג לע

 תוקכותהו הרבחה לע עדימ רתאב .דועו הידמיטלומ
 .תקואעוב איהש תעאעה

 62 6 כ :גוריד

 תרושקתלל וידוטס - ילואק ןייסשערייפ
 תיתוזח

 ת6סק : / /שפחא . 56-5 60610 . 00 ./
 .תודוא עדימ רתאב .יפרג בזציעו תיתוזח תרושקתל וידוטס

 .תורבחל יתוזחה בוציעה יטוחת לכב וידוטסה תולוכי
 .דועו הדובע תואובגוד

 6 6: 6; 6: :גוריד

 בצועמ וק

 תססכ : / /9חיא . 601 . סס . 11/0 -תוסוג628 /
 םיתוריש קפססו רוגי יץוביקל ריישה יפרג בוציעל וידוטס

 .דועו תועדו .רוקיב יסיטרככ בוציעה םוחתב םינוש

 () 6) 6; :גוריד
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 קנע ידעצ

 ת6%ק : / / אוז . ץת65 5605 . ססת/
 תונכותו םיקחשמ חותיפב תקסועה הידמיטלומ תרבח

 תודוא עדיח רתאב .םוחתב םילכ חותיפב ץועייבו

 תורשפא ןכו החתיפש םירצומל תואמגוד .הרבחה

 ינורטקלא הכרב טיטרכ חולועל

 6 6 6) 6) :גוריד

 הידמיטלומ סוידר

 ת6סק : / /תוסחומסמפ . אססת . ססת /ב61ו15 /
 רות םכחותמ יפרג בוציעב תקסועה הידויטלומ חרבח

 .דועו עאאוו ,פהזאוו-כ תומדקתמ תויגולועכטב שומיש

 הרבחה לש הדובע תואטגוד אוצמל ןתיע רתאב

 62 6: 6) 0 :גוריד

 םיבצעמ רואינש

 ת66ק : / /ואאא . 50תת600651.7ת . ססת\/
 החמתמה תבשחוממ הימדהו יתיישעת בוציעל וידוטס

 הכירצ ירצומו םיסחכחותמ הקי;ורטקלא ירצומ בוציעב

 יעוצקס יוויל ללוכה תוריש העיצמ הרבחה .םיילסמשח

 .רוצייל דעו ןויערה בלושעמ

 6% 6 6 6 :גוריד

 םיקחועטה זכרו

 66 : / /וחא . דּבת6סספמ 66 . 00 ./
 לע תובתכ רתאב .בשחמ יקחשמל \שדקומה ןיזגוב

 תדרוהל תורשפא .תועומת .רתויב םיביהלמה םיקחשמה

 םיפיט תניפ רתאל ופסוותי בורקב .דועו ןוקיתו ומד יצבק

 לולכיע םירבחל דחוימ רודמו םיקחשמל תוורתפו

 .םידחוימ םיעצבמו תופסות

 6% %) 6 6 6 :גוריד

 םיקחשמ

 ת6%ק : / /שאש . ןכ18צ .סס ./

 טפירקס הוואגו הוואג יקחשמל רוקמ הווהמ רתאה

 קחשל ןתי; םהב םיעהמו םיבר םיקחשמ םיגצומ רתאב

 .ןווקמ ןפואב

 6 6, 6 6 :גוריד



 טא'צו םימורופ - ט;רטניאב תירבע 6) טנרטניאו םיבועחמ

 רךופה לע ךופה

 פסק : / /שאש . 613082 .סס .11 /ת6 6 /
 תילג;אמ תויתוא .תכפוה ךופה לע ךופכה העכתה

 רובעל ילבמ תועטב טפועמ דלקוהש הרקמב תירבעל

 .רתאב הדרוהל תעתיע הנכתה .ןכ ינפל תירבע בצמל

 6 02 40י :גוריד

 םיירבע םיטנופ-סבולג

 ת6סק : / /אאא . 10065 .סס ./
 160 סט / ב6 תא . שתו /

 תוארוה .סבולג לש ירבעה טנופל הנקתה תוארוה

 .תוקושה הלעפהה תוכרעמל הנקתה

 6 6ג ג :גוריד

 טנרטנליאב תירבע

 תסטס : / /אאא . 5תטת 6 ../
 תספמ תסש .ת6ח1 /

 תוארוה אוצמל ולכות ןאכ .תינוטס לוע רתאה ןמ קלח
 אח: תביתכ לע עדימ .תירבעב םיטנופל הענקתה
 תויורשפאב םינינועמל בושח עדימ דועו .תירבע בוליעב
 תתשרב תירבעב שומיעה

 6 6 (ר 6; :גוריד

 10 לש םיטורופה

 ת6סק : / /יחאש . 01 . 60 . 11 /+0 וג תופ /
 תובר ןויד .תוצובק רתאב וס: לש םימורופה רתא

 .תליהק .םיחמומ תייחעהב ןויד תוצובק ןכו םינאש םיאשעשב

 צץראב תוחתופונה ןמ םיורופ

 62 65 6י 0 0 :גוריד

 םיטורופ הלאוו

 ת65ק : / /תע+ס0 נוגתפ .ב118 .סס .1/
 םימורתב ןויד תוצובק תועצמ הלאו לע םימחופה רחאב
 םיבשחמה יטורתב ןיס לע םייעוצקמ םימורופ ןהיעיבו םיפמ
 .םי'נכט םיאועשב תולאש לואועל ןתיע םהב רשא

 9 0% (\ 6 0 "גוריד

 טא'צ הלא וו

 ת6סס : //אחא .3ב113.00.11/+216ת05/
 סתהס/

 טא'צ ירדחל רבחתהל ןתיע הלאוו לש טא'צה רתאב

 דועו רודיב .םיטנדוטס .הילאוטקא יאשועב תירבעב

 .םייטרפ םירדחב שמתשהל ןתיע ןכ ומכ םירחא םיבר

 () 6 (ג :גוריד

 סיליבאריס

 ת66ק : / /9חא . ו :31135 .ססת/
 .ה;כתה .ו60 - םלועה תא השבכש תילארשיה ה;כתה
 יט ררבל .םירבח םע חחושל שמתשמ לכל תרשפאמה
 רתאב םניח הדרוהל תתי) .דועו תוערל רבוח םהב
 .םישמתשמ יפדו תופסות .עדיס .רתאב דוע

 (א (\ (א (\ (ר :גוריד

 תינונס לש תטווקמה תוחישה תכרעמ

 תפפק: //0ת86 5...
 תירבעב תוחיש להנל ולכות תינטס לש טאצב
 םיעוש םיאשו;ב

 (* 6) 6; :גוריד

 גניקטאצ

 ת66פ : / /אאא3 . ת66א1תֶַה .ססת/
 תססאנתַש 0תב6/1ת06א .תסח]/

 תדחיומ הנכתב ךרוצ ןיא .גיקטנ לוע טאצה ירדח רתא והז
 םירדח רפסמ םיעצומ ןכ ומכ .תוחישב ףתתשהל ידכ

 .םי;אע םיאועעב

 6 6 (; :גוריד

 םיקחשמה זכרמ

 66 : / /אאא . ד3תוסס6ת 66 ש ..1

 םיביהלמה םיקחשמה לע תובתכ רתאב .בשחמ יקחשמל שדקומה ןיזגאמ

 בורקב .דועו ןוקיתו ומד יצבק תדרוהל תורשפא .תועומת .רתויב

 םירבחל דחוימ רודמו םיקחשמל תועורתפו םיפיט תניפ רתאל ופסוותי

 .םידחוימ םיעצבסו תופסות לולכיש

 [% 6% 6 6% 6% :גוריד

 ב
 ל

 + דמ] זי ירי
 בט םובונצ



 הכרדהו םיסרוק - טא'צו םימורופ ₪ טרטניאו םיבשחחמ

 םירוביד

 תשס : / / אא . 61 כוננו . 00 ./

 לש לודג רחבמ ואצמת םירוביד רתאב
 םייעוצקמ .םיטווגס םיאשעב ןויד .תוצובק
 םורופ תפסוהל תורשפא תסייק .םייתרבחו

 ושיא

 ( 6 6 6( :גוריד

 דחאל דחא

 ת6סק : / /חחז . 1601 .1/
 םיסרוקה .םילשוריבו איתב בשחמ ידומילל רפס יתב

 ומצעל עבוק דימלתה הבש תידוחיי תעוכתמב םיכרענ

 ול םיאתמה תומדקתהה בצק יפל דומילה ידעומ תא

 שמיע .בשחמה תרכה יטוחתב םיסרוק םיכרע/ םוקמב

 .דועו ט;רטניא .הקיפרג .תטכותב

 6 ש 0% 6 :גוריד

 הכרדה סיירב ןו'ג

 ת6ספ : / /שאא . כ סבתסמעס6 . סס .1/
 ךפ</ 3 תשא . ג6ת] /

 ץועי יתוריע העיצמו סיירב ןוג תצובקל תכיועה הרבח
 .תוכרעמ תומקהו בזעחמל עגשה לכב תיעוצקמ הכרדהו
 םהיעיבו תיעכדע םיסרוק תמישר רתאב .תוימושי עדימ
 םלות) ידסמב לופיט .תטכת .םירתא תייעבב םיסרוק
 .דועו ס6-כ

 6 6) 40 :גוריד

 זיו

 ת6סק : / /שאט .12 .ם0 ./
 ט;נרטניאהו םיבשחמה םוחתב הכרדה קפסמה רתא

 םיעוש םיוטוחתב תוחיכש תולאשל תובושת רתאב

 .דועו תועכות .םירתא תונקה .השילגב םירושקה

 א 6" 6, 6) :גוריד

 עדימסה יסחול

 תססק : / /לחחז . ₪2 . 60 ./
 רתאב .ה;כתהו הרווחה ימוחתב עדימ ליכמה רתא

 םינייפאס יפ-לע היוצר הרסוח תכרעמ תושבל ןתינ

 .היינבב ןיידע רתאה ןמ םיקלח .דועו םירדגומ

 6% 6) 6 :גוריד

 גילאמ דיתע

 פסק : / /₪3 .ת613.4 . 60 .1/
 ןוכמה לע .ט;רטניא יאשוענב הכיסתו הכרדהל ןוכומ

 .םיעצומה םיסרוקהו

 6 6ג () :גוריד

 סס

6 ₪6 (₪: 
 טששות (כ 400

 תללכמ - בשחמ יטושיל הכרדה זכר
 תספצ

 תספק : / /תּבתּבַב םס ../
 םידימלתו םירומל דעוימה יתפצה הכרדהה זכרו רתאב

 .תועצומה תויומלתועהה תמישר תא אוצמל ןתי) רוזאה ןמ

 םיכרענה םיטקיחפ תומניער .םיבשחמה םוחתב םוקמב

 רפסה יתב תמישר .םיצלסומ םירתא תמישר .רוזאב

 .דועו רוזאב

 0 6, 6)י :גוריד

 תויגולטכט איוע)

 תשסק : / /חיא .תּב51 .ס0 .1/
 תולהנתמ תואאדסה בשחמ ידבועל תיעוצקמ העדס

 .עדימ רתאב .דיוסלתה ןוצרל םימאתומה םייעיא םירועיעב

 .ןריחמו םי;אעה םיונוחתב תועצומה הכרדהה תוינכות לע

 6% 6 6 :גוריד

 סטקס

 6% : / /חז . 5600658 -ססתסטפטסמפ
1. 

 ססקס תיבמ םידיי םיבשחמל ילארשיה םיפיטה רתא

 יתוריש הרבחה העיצמ .םיפיט לע ףסוטב .סרטויפמוק

 תוכרדהו םיקסע יששעאל םיבשחמה םוחתב הכרדה

 תודיינ

 (א 63 63 () :גוריד

 דנליסיפ

 ת66ס : / /שאא . 660016168 .ססת/
 511100ת08116/ 3 /

 םיגוחה לע עדימ .םיבשחמל םיאליגה לכל הרשעה יגוח

 .םינוש םימוחתב םירושיק ןכו םינוושה

 6% 6% 6 :גוריד

 5 לסקא יליגרת

 ת66ק : / /שאש 660016168 .ססת/
 ת6תסת /20306ע 744/

 הרומ "ע ובתכש לסקאב םיליגרת ליכמה רתא
 םיליגרת חולשלו תויעב רותפל .לגרתל ןתשע .היגולויבל
 .רתאל םיעדח

 6: 6 (ג :גוריד



 םיבשחחמ

 ןייל-ןוא לארשי

 ת66ק : / /ש חש . 101.00 ./
 חול .יץראה לש-תטווקמה הסריגה תא תללוכ תשרה

 םיטורופ ןטפקה סקדניא .תושדח יקזבמ .ריעה רבכע

 .דועו ריעה חול .וווקמ ןויעק .טא'צ .םיבר םיאשונב

 (א 6 6 (ג (ג :גוריד

 םירושיק
 ת66ק : / /אא . א3 5םוגמ3 תו .א12 ./

 תלעפומ ךשיחה תכרעמ לש בושקתה תשר - םירושיק

 הנה תשרה תרטמ .תניבו בהז ט;רטניא .ןארידת י"ע

 ילהנמ .םירומ .םידימלתל םיידוחיי םיתורישו עדיס קפסל

 יתוריש תודוא עדיס רתאב .תויטוקמ תויושרו רפס יתב
 .דועו םידעי .תורבחתה תויולע .תשרה

 6 6 0 0)י :גוריד

 דאו[

 ת6ספ : / /שאא1 . 5תוגת16.12 .1/
 30%806 / תם שח] תסתוג . ת%תו1 /

 הפשה הנבס טוריפ .ּאזאו תפש תוענכתל רירדמב
 .תונוש תואטגוד ןכו הריבחתו

 6% 6 6 יגוריד

 סיפירוא קאבו טסאבטנ

 ת6סק : / /שז . 50016165 .ססת/
 511160ת0שה 11

 תושכות .86% 066-| אשפשט תושכותה תא גיצמ רתאה

 ךרד םיבשחמ לע תוטלתשה תורשפאמ הלא

 עדיס רתאב .תוקיזמ תויוליעפ עצבל ךכ י"עו ט;רט;יאה

 תקידב .בשחמל ןתרדחה יכרד .תוכותה תלועפ תודוא
 .ןחרסהל תונורתפו ןנויק

 6 6 ()י :גוריד

 תירבעב תועדוה ארוק

 תספק / / : הז . 6150+% .סס ו /תסע6א /
 16 משב סו . תו /

 טסקט יצבוקב ןיקת ןפואב תופצל תרשפאמה הענכת

 העכתה תא דירוהל ןתיע .ןפדפדה ךסמ לע תירבעב
 .רתאב

 6 6 6 :גוריד

 2 קילק
 ת6סק : / /ווחז . 011062 ./

 טרטניא תבותכ ילעב םירתא ילהנטםל רשצפאמה תוריע

 .רתוי הרצק תבותכמ םירתאל היפה רוציל הכורא

 ספוט יולימ ייע תעצבתמ השדחה תבותכה תלבק
 .ם;יח ןתיע תורישה .רתאב

 6 6 6) .גוריד

 601 ;ופוסא

 66 : / / חוק . ם00165ו1510ת .ס0 ./

 לע עדימ רתאב .טנרטניא ימושייל חותיפ תכרעמ
 לע עדימ .תכרעמה לש חותיפהו שומישה תויורשפא
 ינכט עדימ .וידוטט חותיפה תביבס .םימושייה תרש
 .תכרעמב שומישל תומגדה ןכו תכרעמה לע
 6 6ג (ג :גוריד

 הנכת - םינווקמ םיתוריש ₪9 טלרטניאו

 ביז נוי

 ת6סס : / /אא . ב60 650 56 . ססת/

 ןלוכו השיכרלו הדרוהל תונכות רחבמ ואצמת הז רתאב

 ולכות םתי;בוע תירבע הכת םכדיב שי םא .תירבעב
 .רתאב הפיסוהל

 6 6 (ג (;) .גוריד

 1וחטא-ו]

 תטסק : / /יאא .11תונא סת .1/

 לע םיעדחו םיקיתו םיעמתשמל ךירדממ הווהמ רתאה

 תובעת אוצמל ןתע ןאכ .סקשיל הלעפהה תכרעמ

 דועו תולקת .םיצבק .ה;כתה תעקתהל עגטב תולאשעל

 (\ 6\ 6 (ג :גוריד

 \/וח0סו 8

 תססק : / /וזאא . וג 0050 56 . ססת/
 352801 /א1ת60א598 /

 .טפוסחקיונ תיבס הועדחה הלעפהה תכרעמ .98 תעולח

 תוורשפאה .תעורתיה .השדחה ה;כתה לע עדימ רתאב

 .היתודוא סטייג ליב לש ומוא) ןכו .הב וסכוהשע םירופישעהו

 6% 6 6 :גוריד

 \צוה ה כ

 ת66ק : / /אא . וז תמ61 .סס .1/
 רזגונב תשכות לוע העמטהו הכרדהב החמתמה הרבח

 הכיסת ןתמו המקהו ט;רטניא .הקנכת חותיפ .יקסעה
 .תותשרב

 62 6 6 (ג .גוריד

 צסס
 ת66ק : / /שאז . 06.00 ./

 תקסעתמה +צ6פ הידסיטלומה תרבח לש הרתא

 תנכות תגצומ רתאב .וידואו הקיסומ תוטכות חותיפב
 .הרבחה י-ע החתופש ילטיגידה ןגעה

 6 6 6ג ג :גוריד

 ב

 ת66ס : / /שוזא . 2פס56:1ת65 . ססה/

 רגאטסב רתוי חו שומישל היגולונכט גיצמ רתאה

 .סולפ סולפ יז ייע חתופש 254 בולישב ןווקמ םינותנ

 6 6 6 6; :גוריד

 ורילא

 6 : / / א . ב13.ש00 .ססתו/
 עדיח תחטבאל הלכת תונורתפ תקפסמה הרבח

 .הרבחה ירצומ תודוא עדימ רתאב .ינורטקלא

 () 63 6)י :גוריד

 קולטואא

 66 : / / וז . סונ6100% .ס0 .1/
 םוחתב הנכת חותיפ יתורישע העיצמ תוכרעמ קולטואא

 ירצומ תודוא עדיס רתאב .דועו ט;ארטניא .חוקל/תרשה
 .הרבחה החתיפש הנכתה

|5 

 < 6: (ג :גוריד



 תוכת 60 טלרטניאו םיבשעחמ

 טפוטורקיס

 667 : / /שאא תר 6
 .ססת/1]15286/

 טריפ רתאב .לארשי טפוסחקימ לוע רתאה
 הכימת רודמ .הרבחה לש העכתה ירצומ
 דימו םיערמה םיקפסה תמישר .תטכתל
 .הרבחה לע יללכ

 6 6 00 6 0; :גוריד

 תויגולוכט יוו-יא

 ת66כ : / /א . 18 . סס ./
 תוליהקל הלכת .הליסוזמז תא הגיצמ תויגולונכט יוו-יא

 ןיב תוחישל תורשפא הליכמ הנכתה .תירבע תורבוד

 הסריגה תא .תועדומ תוחולו ראוד תובית .םיישמתשמ

 רתאב דירוהל ןתי; הכתה לש תיענכדעה

 6 6; 6 6) :גוריד

 סקיטרגטניא

 ת6%ק : / /9וא . בת6602861 .ססת\/
 רוטנמלייפ תלכות תא הגיצמ סקיטארג;יא תרבח
 ללוכ ט;רטניא יפד רומשל תרשפאמ הנכתה .הרציש
 תעייסמ םג הלכתה .דועו תויצסינא ,תוקומת .םיטסקט
 תודוא עדימ רתאב .ישיאה בשחמב עדימה לוהינב

 .הדרוה תורשפאו הנכתה

 6 6 6 () :גוריד

 רמ-לא

 6% : / / זחא . 618 . 0 ./

 .תשרב תירבע תגצה יכרד לע עדימ רתאב .ה;כת תרבח

 6 6) 6; :גוריד

 תוכר עמ דעלא

 תספק : / /טחחז . 613806 . 00 ./

 דוביע םוחתב תקסעתמה .תוכרעמ דעלא תרבח

 .הרבחה יפוא תא הרתאב הגיצמ .יטמוטוא םיעותנ

 .היתוחוקלו הירצומ

 6 65 6 6) :גוריד

 תינלכ

 ת66ק : //א313ת1 0 ../
 .תועדומ חולו םיעצבמ .םירצומ ןוריחמ .6 תטכותל זכרמה

 6( 6 6) () :גוריד

 ןםוקא

 ת66ק : / /אא . 3 סונתוסת 50 5% . ססתו/

 םיספט תאירקל םייכפהמ םירצומל הנכת תרבח

 רתאב ה;כתה לש ומד דירוהל ןתיע .עדימ ירגאמ ךותל

 60 6 6; ()י :גוריד

 עמ

 תא גז סי ,םידחצפ ]9 כוס

 ןוליבב

 פסק : / /שאא .כ3בסע 1סת . סס ./

 תילגנאט םייוטיבו םילימ םגרת תרשפאמה םפרת תטכוה

 הלימה לע העבצה תרזעב עצבתמ םוגרתה .תירבעל

 .ןמגרותמה תא דירוהל ןתי; רתאב .שקובמה יוטיבה וא

 ג 6 6) 6 6) :גוריד

 טפוסילנרב

 תק : / / אוז . כסת3%83 . ססת\/
 ?צחו הקיפרגה תעכות תא תקוושמ טפוסיארב תרבח
 העצה .ה;כתה תולוכי תודוא עדימ רתאב .5חסכ זס

 תורשפא .הב שומיעל תירבעב הכרדה רפס תשיכרל
 ירתאל םירשיק .ה;כתה לש ןויסיע תסריג .תדרוהל

 דועו תשרב הקיפרג

 () 6 6ג 6 :גוריד

 סירב ןוב

 ת66ק : / /אאא . ךסתתממע06 . סס ./
 .בששחמהו הקכתה םוחתב תוקסועה תורבח תצובק

 םיסרוקה .הנכתה תרבח ירצומ לע עדיס רתאב

 ועצובש םיטקיורפ לע עדי ,הריבעמ איהש םיר;ימסהו

 .דועו לקארוא תרזעב יץראב

 ג 6 () (כי :גוריד

 ןועולוס טקרייד

 ת<סק : / /אאא . 61:60%6-50100%630ת .ססת/

 .תרוצת לוהינו הרוצתה לוהי) םוחתב תקסועה הרבח

 םוחתב הרבחה יתוריש תודוא עדי רתאב .הנכתה

 תריפתבו הרוצתה לוהי; לש היגולודותמה תעמטה

 םיפתוש יבגל עדי .רתאב דוע .םיי;וגרא תונורתפ

 .דועו םוחתב יטרואית רוח .הרבחה לש םייקסע

 6 6 6) 4 :גוריד

 קטלקוו

 ת66ק : / / וז .טסס 31660 . טס /
 - ןופ טנרטניא ה תלכות תא הרצייע הכתה תרבח

 .ט;רטניאה ךרד ,תיעופלט החיש תרשפאמש ה;כתה

 תורשפא ןכו הכימתה ףגא .הירצומו הרבחה ליפורפ

 רתאב םירצומ תלונזהו הכתה תדרוהל

 6) 6 6) () :גוריד



 7. לח הושאל לדנולאעהלורש-לומ רוה לכ ,רררורב רב

 םיבשחמ תרושקת - תוטכת 6) טלרטניאו םיבועחמ

 ביילואדיו

 תספק : / /חחא . טס .%/
 יתימא ןמזב ואידיו ירצומ .תקואעמה תתילארשי הכת תרבח

 .הירצומו הרבחה לע עדימ .ט;רטניאה ךרד ןופלטו

 6( 6 6) 6) :גוריד

 הנכת תסדנלה טרופנומ

 תספק : / /שטאש . וסמ+ס0:6 .ם0 ./
 תורבחל הלכת תושורתפ תקפסאב החמתמה הרבח

 היתורישו הרבחה תודוא עדיב רתאב .ןהיכרוצ יפ-לע

 .טנרטניאה ירתא תומקהו הכתה םוחתב

 6 62 6) :גוריד

 עדימ תוכרעמ בושחמ

 תשס : / / אווז . 1.15 בונש . םסס .1/

 ןדיעו יסנניפ ןדיע םירצומה תא עיצמה הלכת תיב

 םילעפמו םינוגרא לש יקסע לוהי;ל םידעוימה .יטסיגול

 ירצומ .הרבחה תודוא עדימ רתאב .םי;אש םילדגב

 תוחוקל תוביערו תחתפמ איהש ה;כתה

 6 6 6; :גוריד

 לאסשל ןימיוב

 ת6סק://26150%%6.ססת/
 לאטשל ןיטיי .תופשב .תטכות תחתפמה הלכת תרבח

 .תורשפאו הכתה ירצומ טוריפ רתאב .הטמל הלעמלובו

 .תואמגוד דירוהל

 9-0: 0.0.:גוריד
 סרפסקא שנ

 ת6סק : / /חאא . ב6668 .סס .1/

 הגיצמ "ץראה* תצובק תולעבב טרפטקא-ט; תרבח

 .ט;רטניאב תירבעב הריהמ השילגל הנכת רתאב

 רתאב הנכתה לש הנקתהה צבוק תא דירוהל ןתינ

 6 63 6; 6 () :גוריד

 תוכרעמ ו .חףא.יכ

 ת6ספ : / /שאא .ןכ51 .םסס ./
 "תרופתי .תושכות חותיפב תקסועה העכת תרבח
 ןכו םיקסעל םיללוכ בועחמ תועורתפ חותיפ .תוחוקלל

 .תולודג תוימואלניב .תורבח לש העכת ירצומ קוווע

 .הלשע הכתה ירצומו הרבחה לע עדימ ללוכ רתאה

 .דועו םירלידו תוחוקלל עדייב

 6 6) 6 :גוריד

 ררועמ ןועש

 ת6ספס : / /חא . 0110%2 00 .31/0100%/
 ןועשכ תלעופו רתאב םניח הדרוהל תעצומה הנכת

 .שעמ תועמה רידגהש לוקה יצבוק יפ-לע ררועמ

 62 6 6) :גוריד

 תוכרעמו הנכת לייפורפ

 ת6סק : / /וזא .קש05116850+6.ססת/
 תמגודכ םיעוש םירצומ חותיפב תקסועה הקכת תרבח
 הרבחה תודוא עדימ רתאב .םיפרג תריציל טר'צ טרמס
 רפסממ דירוהל תורשפא ןכו תרציייפ איהשש םירצומהו
 .תוכות

 6 6 )ו :גוריד

 ר'ג ניי'צ

 תססק : / /אאא . 0110%2 .סס .11 /0התֶחִסִ /
 יטוטוא ןפואב םיעקר .תפלחה תעצבמה הנכת
 "ע ועבקנש ןמז יקרפ יכ-לע וחוש 95-ל

 רתאב הדרוהל תנתיע הנכתה .שוסתשמה

 ג 6 6ָ :גוריד

 הדרוהל םליח תוקכות

 ת6שק : / /שאא . 611.0%2 .סס ./
 דדוע י-ע הדרוהל ם;יח תועצומה תירבעב תועכות

 ריס .יטמוטוא םיעקר ףילחמ :תועכותה ןיב .לאקזחי

 .דועו ררועמ ןועש .תודיס

 6 6) 6ג :גוריד

 קת-קית
 ת6%ק : / /חאא . <1%א68% .םסס ./

 תביבסל ירבע םיכמסמ להנומ הניה קת-קית תנכות

 .עדיס תוכרעמ ביטיזופ ייע החתופ הנכתה .תועולח

 .הנכתה תודוא עדימ רתאב

 6 6 () :גוריד

 סוגת

 ת6סק : / /אא . 11 בת66 . ססת/

 טנרטניא ילפסל םיתוריו תחתפמו תקפסמה הרבח

 םירצומהו הרבחה יתוריש לע םיטרפ רתאב .םלועב

 .הדי לע םיעצומה

 6( 6 6) () :גוריד

 ךאא
 1%%6ק : / / אוז . םתמ .ס0ס ./

 אשטוא .תרבחו תרושקת ןארידת לוע ףתאעמ םזמ

 םילות! תראעקת תוכרעממ תקפסומנ הרבחה .תידנקה

 החמתמ הרבחה .תומדקתמ תויגולטכטב טרס תובחר

 רתאב .םילות/ תראשקת ירצומ תרתפמו \/אא-ה םוחתב

 לע םירמאמ .םיקטעה היפתשו הרבתה לע עדימ

 .דועו תאעדח ,.םירצווב

 << 6 6; ()י :גוריד

 רווטיס .א.י

 ת66ק : / /חאא . וג 66שססב . 00 ./
 באעחמ תשחרתפ לע הנקתהו וכתב תקסוע הרבחה

 הכרדה יתחש .הלעיפה תוכרעמל העכת חותיכ .הראעקתו

 הושע םילקיחפהו .הרבחה לע עדימ רתאב .דועו הכימתו

 .חעצבמב

 () 62 ()ו :גוריד

 טיביל

 ת6סק : / /לחחא . 11536 .ססת/

 תונורתפ רוצייו חותיפב תקסוע גניססורפ ל;נגיס טיביל

 .טנרטליאל הריהמה השיגה יטוחתל ןוקיליסמ תרושקת

 ירצומ תודוא עדימ רתאב .תילטיגיד היזיוולטו היעופלט

 .תחתפממ איהש תושידחה תויגולונכטהו הרבחה

 .םישורד רודמ ןכו םלועב םיפינס .םוחתב .תושושדח

 6 62 6: 6; 60 :גוריד



 טלרטניאב םוסרפ - םיבשחמ תרושקת ₪ טלרשליאו םיבועחמ

 הידס וז

 ת66ק : / /זאא . 26תוס1 3 . 0 .
 ב1

 םוסרפהו קווישה םוחתב .תלעופה הרבח

 היינב יתוריוע העיצמ הרבחה .ט?רטניאב

 טנרטניאב יקוויש צץועיי .םירתאל חוריאו

 .הרבחה יתוריש םיטרופמ רתאב .דועו

 איהש םיטקייורפ ןכו תוחוקלה .תונישר

 רציסח לש ןווטטמה יא ןוגכ הליעפמ

 6 62 6 6 6 :גוריד

 ילארשיה רנברפייהה

 ת6סק : / /152861 .תעקסכּהתתפש ./
 ןויער .םיבר םיילארשי ט?רטליא ירתאב םניח םוסרפ

 רפשל ןיעועמה רתא לכל ןיוצמ .םושייה םג ךכו ןיוצומ

 .גניטיירה תא

 6 6% 6א 6 (ר :גוריד

 עדמוק

 ת66ק : / /שחז . ססת₪ב . סס ./
 .םירצומה ו הרבחה לע .עדימו תראעקת תוכרעמל הרבח

 6 6) () :גוריד

 ינורטקלא רחסל ילארשיה םורופה

 ת6סק : / /6ס00סחות . 06 ש ./
 ינורטקלאה רחסה יאשונב ץועייו ידומיל עדימ רתאב

 קווישל םיידוחיי םיפיט רתאב דוע .ט;רטניאב קווישהו

 .תועצה םוסרפ תורשפאו םירמאמ ןויכרא .ט;רטניאב

 שופיח יעוטנסב תויקסע תועדומו

 6 6 6) 6 :גוריד

 םיבשחמ

 ת6סק : / /שאא . 632 . סס . 31 /ססוס
 זופת לש ט;רטניאהו םיבועחמה ורע
 תוברתה יאשונב םירמאטו תובתכ ליכב
 תוקמא .תשרב םירחב םירתא .תילטיגידה
 .דועו הכימתל םייעוצקמ םימורופ .תבשחומוב

 6 6; 6א (ג (ג :גוריד

 2 ו

 רח [19| % [
 ל 6 פו
 .תעתטמהאשמ 77 |



 תשרב םיטובור ₪ָ₪ טערטנליאו םיבשעחמ

 תשרב סיטובור

 הזחמב היה טובור חנומב שומיש השענש הנושארה סעפה

 לראק ידי לע 1920-ב בתכנש ,ייסוסור לש םיילסרבינואה סיטובורהיי

 גרוה טובורה צאו טובור הנוב םדא :הטושפ התייה הלילעה קפאיצ

 .ותוא

 סיטרסב ינונטק ןויער ותוא תתופש תובר סינש רחאל ,םסויכ

 אלא ,ונתוא גורהל םיצור אל סיטובורש םיעדוי ונא ,םירפסבו

 .טמחש קחשמב חצנל רקיעב

 עומשל יתפדעה דימת היגולונכטה יאלפב תונומטש תוחטבהה לכמ

 תונושמה תונוכמה .הקיטובורה סוחתב סינורחאה סישודיחה לע

 סדא ינב לש סדוקפת ןפוא תא תוקחל הרטמב סינשה ךשמב ורצונש

 לש סישרמ ןגפמ דימת ויה ,ןורשיכ לש תונוש תוגרדב ,תויח וא

 ,יאוד הדטישוט לש ןוזחל החלצה לחאמ ינא ,ןכל .ןוימדו תויתריצי

 ,השדח המגמ לש הלחתה אבנמש ,ינוס תרבח לש אישנה ןגס

 םישיא סיבשחמ ידיב וטלשנ תונורחאה סינשה רשע"  ,וירבדלו

 סע ,סיטובורש םיחוטב ונחנא תואבה םסינשה רשעב טנרטניאו

 .ייאבה רבדה ויהי ,םיאמצע סינונגנמ

 זאמ ,גשגשמה תוילאוטריוה תויחתה קושב בלתשהל הרטמב

 דחא תא ינוס האיצוה ,ייצוגמט לש תימלוע ללכה החלצהה

 - ירחסמ ןפואב וחתופש סימכתותמו םימדקתמ יכה סיטובורה

 .ייוביאיי סשב סיעושעש טובור-בלכ

 סיקלח 18 ול שי  הזק://שצשש טסה .5סהע .ססוו/ז0001/1ה06א .וו]

 אוהש ןורכיזו חתופמ העבה רשוכ ,תועונת יגוס 250 קיפהל סיעדויש

 .ותרזעב תוגהנתה יסופד חתפמו תודוקפ דמול

 רשאמ תולודג רתו: הברה תופיאש שי דיתעה יטובורל ,לבא

 ייהיגלונכטונאני.ילאוטרלוה | תויתה | קושב קר בלתשהל

 רוציל ףאושה שדח עדמ אוה וז://צשעוש .[סז01]6518 02/80 6

 סיעדויו ,תולוקלומ לש לדוגב תודיחימ םייונבה ,םיריעז סיטובור

 .תוברתהלו סמצע תא ןקתל ,תולחמב סחלהל ,סירצומ תונבל

 ,ןורחאה רושעב הקיטובורה חטשב המוצעה תומדקתהה ףא-לע
 ,הווהב .קוחר ןיידע ,םוימויה ייחב םיבלתשמש םיטובור לע סולחה
 תודובעב וא םילודג םילעפמב רקיעב סיטובורב שומיש השענ
 .הליער תלוספ יוקינ וא תוצצפ לורטנ ומכ תונכוסמ

 :תבותכ) יףהובוריי :יירחאלי' לש סיטובורה רתאב

 ןכדעתהלו אורקל רשפא ,(ו11כ://עסט0]וססססתו .18110ז10610501מ8.00ב

 ,םישדח סירקחמ .הקיטובורה סוחתמ סינורחאה סישודיחה לכ לע



 תשרב םיטובור ₪ טנרשניאו םיבשעחמ

 סירתא תורשעל סירושיקו םידיתע םיטקיורפ ,תונוש תומגמ ] 

 םש אוצמל רשפא ףיקעו רישי ןפואב הקיטובורה סותתל םירושקה

 טובור ,תללוצ טובור ,רטפוקילה טובור ,וגלמ םיטובור לש סירתא

 .דועו רמזמ

 תופילא תא רקסמש רתאה אוה אשונב םימסרופמה סירתאה דחא

 .תוכ://שואוט.זססססטק.סז<5 :תבותכ .םיטובורה לש לגרודכה

 1997 תנש ,תיתוכאלמה היצנגילטניאהו הקיטובורה לש הירוטסיהב

 סלועה ףולא תא סיבה 181 לש קומע לוחכ - הנפמ תדוקנכ רכוית

 .חשב -

 םיםורופ

 ת66ק : / /אאש . 6312 . סס . 1 / +0 עוגזתפ .ג שח
 םימורופ לש הכורא הרוש םכל עיצמ זופת

 ןייעע יסוחתב םידקמתמה םייאשונ
 .עוצקס ילעב י-ע םיחומו םילווגומ

 (א 62 6 () () :גוריד

 ין

 18 16 עס 'תמ ]4 ו

 שס 3 3
 = אפ האסה הק | 56טסו !ציצות השש

 05% [] ?כ / חיו טו סמ 2/0 /הב שה

 יי ןושארה ירבעה תענה
 .ח"ט 220 ה ורוד רווה וו +2 הש 2 ]

 ילארשוה םנ תאר ג[

 ה ו דד | יב ו ) א רעש )

 םינממ ימתרקע +

 אחא תר זנירמ ןוהה קוש
 .טדיוא םדרימ

 .טדייאב מסתלמל דעוה של ףולישב
 סלט רבא בירב

 קס שרו א בירב ,
 יריודס ןואל תכירלג

 פר פכמ

 0 םיקסעו הלבלכ

 ב
 ה ולב .םנשיאו בדוחע םדרוג

 יס וכחמ יס תש לבירת

 .םרענדלטה סנכומ .צגשנ םוכמ

 מר ווא נחת ליסימ סמ ,ץבלפת נה

 תואירב ו
 .באדלא ברי ח"1ר ףכירקב
 .סידע ןוטיס ןורש ח"זרה

 1עיג םורמ
 .0 1.0 01 ירטיצ רוק לכירעב

 .הינודבו לזתינ םורמ
 סמ סתר" מח כמ לאביב ממ סירת



 הק .רררורהר ארור ((10- 0 ו עדי ירגאוטנו תושדח

 הב | םיכירדמו םיסקדניא
 םילארשיה תוחולה סקדניא

 תק : / / שא . 3 תוסס . ס/

 םיאשעעב תוערב םיילארשי .תוחולל םיראעיק זכרמה רתא

 ,בכר ילכ .ןילד/ ומכ םיאשעע רתאב רוחבל ןתיע .םינאעה

 תועדומ םיעיצמה .תוחולה תמיערב תופצלו וכו םישחד

 .הז גוויסב

 6 ( 6 (ג :גוריד
 תופס סקדניא

 סט : / /אוא . 1מ66א . סס . 1 //1:מ86הזכ /

 לש תטש תופומ ואצמת םימוסרפ סקדשיא לש רתאב
 .םוקימ יפ-לע תוגווסמ יץראה ירוזא

 6 6) 6) :גוריד

 בהז יפד לש םיקסעה ךרירדמ

 ת6ספ : / / ואש . 611 0כב665 . סס ./

 גוויס יפל ששפחל ןתיע .לארשי לש גווסמה םיקסעה ךירדמ

 קסעל סקפ חולשל ןתיע .גויח רוזאו םוקימ .םש .קסעה
 .רתאה ןמ תורישי עקובמה

 6% (\ 6 63 (ג :גוריד

1 
 ריעדייב

 ת66ק : / /שאא . 01 6ע1ת66א .ס0 ./

 עדינ רגאב רתאב .לארשיב תזיסוקמה תואערה רעש

 עצבל ןתי .לארשיב תוימוקמה תואערהו םירעה ללכ תודא

 תודוא עדימ לבקלו תמיוסמ תאער וא ריע יבגל שופיח

 .דועו יכעיחו יתוברת .ילכלכ ועדימ .םוקמה לע הירוטסיהה

 6 65 6ג 6 (א :גוריד

 םינופלט רפס

 תספק : / /שאא . 611092665 . 00 .1/

 יפל \עופיח תויורשפא .בהז יפד לש ןווקמה םי;ופלטה רפס

 ודואמ ליעי .גויח רוזאו באעי ,םשש

 6 (6* 6; 6 (ג :גוריד

 טנירבע

 ת6סכ : / /9חאא . 1.- +:בתספ . ססתו / כ :סוגת טס /
 .תיתפרצ ירבודל דעוינו תירבעה הפשל שדקומה רתא

 .דועו םירבע םירתאל םירועיק .עדיב רתאב

 () 6) () :גוריד

 תידוהי תרושקת תשר
 ת66ק : / /חזא . ך6ת18 . ססתו/

 .תועדח .םלועב םידוהיו .תודהי יאועטב ןוגסו בר .עדימ

 תודהי ירתאל םיראעיק .םייטנוולר םיאשטב םירקס .תוברת

 .א\עועב ןויד /תוצובקו

 6 6 6\ 6 6ג :גוריד

6 136 
 ת66ק : / /אאא . 536181 6 . ססתו\/

 תורתוכ רתאב .תילאוטריוה םילשורי לע תאעדחה .תור\ע

 .תרהבהל הבחרה ןכו .םימוחת רפסמב לארשימ תוששדחה

 .םילארשעי ם;יאוע םיארוקל םג םיעוריאה

 6 6% 6 (6\ 6; :גוריד

 הישעיפיטרא

 ת6סק : / /אאא . 3:6151018 .ססת/

 םירושיק רתאב .הקיפרג יריתע םירתא המיקמה הרבח

 ללארשי לוקמ .תאעדחל ןיזזאהל ןתיע .[כדומכ .םינאע םירתאל

 .דועו עובשה ןמוי .הקיטילופופכ תופסט תוילכותלו תירבעב

 תירבעב עדימב םיעיינועמה לוחב תירבע ירבודל ליעי

 < 6 6א 6 (ג :גוריד

 צילגלג

 ת6סס : //שחא .ף12.00 .11/-0%6ע2/
 1160 סא /א65 / 41012 .1%תב /

 .צ"לגלג ןפלואמ רשייה העונת יחוויד

 6 6) 6ג :גוריד

 תויטוי תושדח

 ת6%ק : / /שאא6 . פתוגת16.א12 .1/

 תססעסט תפחפ/תבתסמ1 םפממ6א םפטשפ
7 

 חףותישב תיעונס לש רתאה ןמ תירבעב תוימוי .תושדח
 .צץוחה דרשמ

 () 6) 6ג :גוריד
0 
 תושדח קזבמב

 תפסס://טש.101.00.11/ת1028%/
 תומשש .  ת6ת] /

 101. לש ימוי תאעדח קזבמ

 6( 6) 6ג יגוריד
0-0 

 ששדח הב

 ת66ק : / /חזא . תשא . סס ./

 תויתאעדח תועידיו תורתוכ קפסמה ילארשי ילאוטריו ןותיע

 .רתאב דוע .םיבששחמו יאנפ .הלכלכ ןוגכ םיע/אע םיסוחתב

 תועידי ששופיח תורשפאו היזיוולטו הקיסומ יאועשב םירודמ

 .אשע יפל

 6 6: 6) 6גי :גוריד

 טנכדע
 ת6טק : / /ששט . 3603 ./

 ללוכו יורטקלא ראודב חלשעה ירבע ינורטקלא ראוד ןומוי
 תריקס .םייקסע םי/וכדע .םלועה ןמו לארשיב .תועדח
 המגודל תטויליג המכ רתאב .דועו םיעדח םירתא
 טנכדע עצומ רתאב םימשרעל .יעמכ המשערה תורשפאו
 .םיח םייעובשל

7 

 6 6 6) 6; :גוריד



 םיניזגס - תשרב תושדח 69 עדי ירגאמו תושעדח

 תושדחה תרבח - 2 ץורע

 6 : // א . 5236126082 .
0.1 

 הגיצמ יאשה יחעה לוע תאעדחה תרבח

 לק ללס םויה תאעדה לוע ףטוש ןכדע הרחאב
 תטכדעתמ רתאב .תחחהמב הייכצל עדי

 ללס המניה ךועמב תאעדחה תרודהמ לכ

 .תיזכרמה הרודהמה .יקיקוס ידג םע שמח"

 .דועו פדר יעד םע תיזחתה

 6( 6 6 א () :גוריד

 טקרבצ

 ת66ק : / /שחז . 5302 ./
 ןוגכ םיבר יוטוחתב יץראב תויוליעפה .תא רקוס רתאה

 דועו ריווא גז .וידר .תועחת .הקיטילוכ

 (ג 6 () כ :גוריד

 תושדח תוריש

 תט6ק : / /חאא . 58ת5ת6₪5 . 00 ./
 תילגנאב ללארשי לע תועכדועמ תושדח
 49 602 6) :גוריד

 2000 גאב

 תשס : / / ואש . 10:בת .סס .0/
 2000 גאב אשעעב בצמה תשומת תא גיצמה רתא

 םירתאל םיראעיקו .תובתכ .םירמאמ ןכו םלועבו לארשיב
 םייפלא .תעשל .תשכהה אשעטב תוקסועה תחבחו

 2000 תעש דע רוחאל הריפס ןועש .רתאב דוע .לארשיב

 6 6 6 (ג :גוריד

 לארשי יופימל זכרמה

 כ סונטה 2 ומריאיפ - א אמ - אוז סה 1 ו
 תש כ: ץראפ !קאחפמ 109 ן%%

 0 שעת ומ 5 ם 2

 תילאוטריוה םילשורי

 ת6סק : / /חאא .טנ :סונ81 .ס0 .[/

 בחרו ןווגב עדיח תללוכה תילבולג תילאוטריו הליהק

 .אל המו תוריית .םיקסע .תושדח .םילשוריו לארשי לע

 ולתוכל קתפ חולשל ןתיע ףסונב

 (א 6 (א (\ (ג :גוריד

 ילארשי קילק

 תספק : / /שאט . 10110% .ססת/

 רטיח .תוברת ירודמ .םלועה ןמו לארשימ עדימ .תושעדח

 ןכו תוק זכרמ .קרוי-ויענל םילויט ךירדסו םיעאע יאנפו

 .םייטנוולר םיאועטב ןויד תוצובק

 6 6 6ג 6) :גוריד

 ןורשעב םילוסוקס - וטנרטניא

 ת66ק : / /שחא . 66 שמ6 סס . 00 ./

 תשולש לוע תועדומ חולו תוברת .ןילדע .םיקסע .תוריית
 ןורשב םי;ומוקמה

 6 6: 6) :גוריד
 תטספס : / /חזש .זוסב .ץסט .1/

 ראעקה לכל תיארחאה תיתכלמומ תושער העיה ייפמ

 העיצמש יופיה ירצומ .תודוא עדימ רתאב .לארשי יופימב

 ןכו םוקמב תועצבתמה רקחמ תויוליעפ .הריכמל י"פוב

 םלועב יופיס ירתאל םיראעיק

 (\ 6 יי :גוריד

 תעפי

 ת1%6ק : / /לחהז . 1586 . ססת /
 יאאעשב עדימ יתוריע רתאב .לארשיב לודגה עדיסה דיגאת

 .דועו תאעדח תחרתוכ .םיזרכו .םוסרפ תרקב .תועקועה

 () 6 6 6; :גוריד

 טנרטניאב םיוענא

 ת6טס : / /ש61 ססתוס . 60 / הת 3813 ו /
 תומוסרפ רתאב .םיענא ןועובשה לש תיבה רתא

 תומוסרפ ןכו םימוחת רפסמב םירצומ הריכמל תועיצמה

 .דועו םירמיצ .תודעסמ לע הצלמהל

 6% 6% (ג :גוריד

 הטויסקא

 ת66ק : / /אאא . באב סתוב . 00 ./
 רתאב .תטמאו תוברתב קסועה ילארשי תוער ןיזגוב

 :ןגכ םיעוגס םיסוחתב תוצלמהו םירמאמ .תובתכ .תאעדח

 תיטסלפ תטמא .עטלוק .לוחמ ,הקיסומ ,היזיוולט .ןורטאית

 .גרבליז ימתו אמדק-רב לאטשמע םה רתאה יכרוע .דועו

 וילמומ

 < 6 6 6 (ג :גוריד

 וב



 הגירא

 ת6ספ : / /שא . ב-378 .סס ./
 עדימ .םולשו .תאעדח יאשעטב קסועה ינורטקלא ןיזגוב
 ןכו םולשעה ךילהתל םיראעקה םיטביהב יתרבחו ילכלכ
 .םיכועמהב רופיסו לכוא .הקיסומ ומכ םיפסש םירודמ

 6% 6% 6ג 6ָ (ג :גוריד

 תשרא

 ת6סק : / /שצא . ב:65266 .סס ./

 יאנותיעה תכירעב .ןיזגסה .םזיה ינטע לע ןוקמ ירבע ןמוי

 זכו ם"ימויה םי;ותיעה לע תוריקס ללוכ דלפנזור םולוע
 .םימזחת ןוגנב םויה רדס לעש םיאועשב םירודמו םירוט

 ( 6 (א () () :גוריד
 הנחמב

 ת66ק : / /3א3ב . 15 .11 /3בתּבְסְתּבתְס /

 ןויליגה ןכות תא ורתאב גיצמ להצ ילייח לש ןותיעה
 תועדי רפסמו האולמב תיזכרמ הבתכ ללוכ יזכרמה

 תחשפאו םימדוק תעויליגל ןויכרא .רתאב דוע .תויתאעדח

 .ששופיח

 (\ 6ג 63 (ג יגוריד

 םוקסב

 116% : / / אא . כג תוססת . סס ./

 .הרבח יאשטב יביט;רטלאה ןזאגסה שי םוקסב

 לע העש היאר תיווז עיצמ ןותיעה .תוברתו הילאוטקא

 .םינאע םיאותיע לאע םירוטו םירמאמ ללוכו תואיצמה

 6 6 6\ 6; 6 :גוריד

 רוידו ןייעב

 ת6סס : / /שאא .כתצבת .ם0 ./
 ינכת תודוא עדיב רתאב .הביבסהו תיבה בוציעל ןיזגוב

 .תובתכ יריצקתו םירוט רפסמ ללוכ ןורחאה ןויליגה

 .יונוס תלוםזהל תורשפאו םיטדוק תוויליגל ןויכרא

 6 69 6 (ג :גוריד

 תיווועכ ע הרישל תע בתכ - ןוקילה

 תשס : / /שאא1 . פתטת1 שט ../
 0668 /06%5 .תשתו] /

 תיגולוח/;א הרדס ךותמ ןוקילהו ןתיב תאצוהב תוריצי רגאמ
 תמייקו יפיצפס אשעב קסוע ןויליג לכ . תיאעכע הריעל

 .םירצויו םיריש יבגל שעוכיח תורשפא

 6 6; 6) :גוריד

 ירגילאק ריד לש טניבקה

 ת66פ : / /שאא . 1803166 . 0 ./
 תובתכ רתאב .היזיולטו עשלוקב קסועה ילארועי ורשר ןיזגומ
 רוד ."תוטטב" היזיולטה תתרוקיב רודנ תומגודכ םיעאע םירוטו

 ראהב םיעסדע לבקל תחשפא ללוכה עטלוק תרוקיב

 ףסומ ןיזגסה םסרפו רקסואה סקט לגרל .דועו ינוחטקלא

 .דץלטומו דחויב

 6 6 6 6) (;\ :גוריד

 םיליזגמ ₪ עדימ ירגאמו תושדח

 זרוז

 תספק : / /חחא . >סנס .ס0 .1/
 .היזיולטב קסועה ירבע תשר ןותיע לש טולייפ .תרודהמ

 רוטלק ןורש .ןהכ רואמ םע תעויאר רתאב .טרופסו הקיסומ
 תניפ תמגדכ םילא םירוטו תובתכ רתאב ןכ וטכ .דועו

 אית יבכומ לע תיערותה תתדדועמה

 א 6ג 6 6)ג :גוריד

 רעונל בירעמ

 פסק: //5אע1 .תההמ1נט.00.11/13תסהמ/
 תיבמ רעטל ירלופופה ןועובשה לש תעווקמה הסריגה

 .רעשל רקס .ןזגמה ןמ תובתכ יריצקת רתאב בירעמ

 דועו תועדוה תוחול .טא'צ

 () 6 6 6ג :גוריד

 הרדנסלס
 ת6סק : / /5318ת3ת01:3 . 5תונת: 6 ./
 הסריגב .םהל דעומו רעש ישב ידי-זלע בתכעה ןותיע
 םיאשעעב תובתכ ואצמת ןזגמה לאע השדחה תעוקמה

 .דועו הקיסאב .ועולוק .םיבועחמ יאועעב תעיפ ,םי/זפמו ובםילאע

 6 6; 6ג 6 (ג :גוריד

 רודיבה םלוע

 ת6סק : / /אאא . ס18ת-תּהְמנ 4וגע .סס .1/
 עדי רתאב .רודיבה יקסעו המבה .תויטמאל יעוצקמ ןיזגוב

 חולה ןמ תוגווסמ .תועדומ ןכו ןיזגסל יעס תושעיכר תודוא

 ןותיעה לש ספדומה

 6 6 ()י :גוריד

 ילדה ןדיע

 ת6סק : / /אאא . -33ם -2ּב613 .םסס .1/

 רחכ .םיעעא .עבטב קסועה תירבעב ילאוטריו ןיזגט

 םוחתב תובתכ ליכימ ןיזגסה .שדחה ןדיעהו יראה

 דועו המיחל תויטמוא .יעבט יופיר .היגולורטסא .הקיטסימה

 69 6 6 6 (ג :גוריד

 | שאר

 ת6%ק : / /צחז . 051 .ם0ס ./
 רתאב .תטחחא תועידי תצובקמ רעטשה ןועובש רתא

 ראשה ןיב םיקסועה ןותיעה ירודמ ןוגחח תא ואצמת

 .תובתכ רתאב ןכ ומכ .דועו היגולחטסא .ןשגס .הבהאב

 תועדומ םוסרפ תורטמל ילאוטריו חול .םירצק םירופיס

 .דועו םיעצבמ רודמ ,טא'צ .םימורופ .םיעאע םירסמו

 (א 6 69 6 (ג :גוריד

 דייג טסירות

 ת6סק : / /אוזא . <סוגמ3 56011106 . 0 ./
 לע עדימ רתאב .לארשי לע תועיסנהו תורייתה ןותיע

 .תועדומ תנומזהל תורשפאו יץראב תורייתהו ןותיעה

 6 6) 6) :גוריד



 תימוי תונותיע - םיליזגס ₪ עדי ירגאמו תושדח

 רחא עס

 ת6סק : / /וא .תּב58 . 00 ./
 .היפרגואיג .היגולוקא .תוריית יאששב ןוחריה

 ןילגה ןמ תובתכ רתאב .ללכב םלועהו

 תטויליגב תובתכה לכ לש סקדניא .ןורחאה

 ןתיע ןכ ומכ .הדיחו היגולוקא תניפ .םיטדוק

 תועידס לש רוקיב יסיטרכ רתאה ןמ דירוהל

 וץלסומ .םיליטמל באח עדימ םיללוכה

 6 (6ג (א () () :גוריד

 וםתיר

 ת66ק : / / א . 3 סוס . 00 ./
 לאכיס תכירעב תוברתו הקיסומל יווועכע תוער ןיזגוב

 תושדחו תרוקיב .תובתכ .םירפסאמ רתאב .רגרברור

 לארשיב הליל ייחו .תעמא .החיולט .עטלוק .הקיסומ יאשעעב
 .םלועבו

 6 63 63 63 (ר :גוריד

 2 צץורע - תיזחתה

 תססס : / /יאאא . :5:861ת6852 . 00 ./
/ 66 63 

 תופס .ןיוול .תונומת .םלועבו ראב ריווא גזמ .תיזחת

 הונלשה .אשועב םיחעומ תרהבהו םירושיק .תויגולורואטמ
 .היזיוולטל תחלצומ

 (א (6ג 6 6) ג :גוריד

 םקרשי

 66 : / /זוזש . 15808 . 00 ./
 תוינכדע תוומת הרתאב תקפסמ םקרשי תרבח

 רתאב ואצמת יח רודישב תונוסתל טרפ .לארשי יפוחמ

 .ריווא גז ירתאל םירושיק .תוחורהו םיה ינותנ לע עדי

 יסד .םיעושה ויפנע לע יסיה טרופסה אשונב עדי
 דועו ימיה םוחתב םיקסעל סקדניא

 (₪ 63 () 6 (כ :גוריד

 ריוואה גזמ תיזחת

 65 : / /יזוזא .וצ68 6 . 00 .11/
 תויזכרמה םירעל תויזחת קפסמ תזחתה רתא

 .תיזחת ףיקשת רתאב .םלועב םירע רפסמלו לארשיב

 יס-לע הנירקה תמר יבגל םיעות) .םיבורקה םימיל
 .דועו םיועלוגל םיעותנ .תועשע

 6 6א 6; 6) :גוריד

₪ 

 בבואו סומו וס 31298 הר כור דבש 1 5: - אז 050 (ת1עח  כו
 םפ שמו שטס "יאו 188 ןאס

 ו סו 5 ₪6 ₪-
 + 40 פת לשש (םסכק) '4200 | לם

 סבולג

 סטפ : / /אאוז .טסמספ . סס .31 / 3606 /
 ילכלכה ןותיעה לש האלמה טנרטניאה תרודהמ

 שופיח ילכ ףוריצב ספדומה ןותיעה יקלח לכ .סבולג

 טסטקטב םילימ יפל םדקתממ

 62 6 6 6 () :גוריד

 טסופ םלזור'ג

 66 : / /וזוזא . )2056 .ס00 ./
 תושדח .קיתווה ןותיעה לש תילאוטריוה הרודהמה

 גזמ .תרוקיב ירוט .תכרעמ ירטאמ .תונכדועמ תוימוי

 ןתי) .םיבר םיאשועב םידחוימ םיפסומו .סקיסוק .ריווא
 וותיעל יונס שוכרל םג

 62 63 (א 6 (ק :גוריד

 טנרטניא ןטפק

 ת6טס : //אאח .101.00.11/080%81ת/

 לארשיו שראה לש םיבשחמהו טנרטניאה ףסויב

 תרוקיב .םיעובק םירודמ .םירסאט .תובתכ .ןייל-ןוא

 .םייט;בלר םיאשונב ןווגסו בר עדימ דועו .םירתא

 6 6\ 6 6) כ :גוריד

 בירעמ

 ת6סק : //תבּבמגט .ס00 ./
 תוויליג תא גיצמ .טנרטקיאב בירעמ ןותיע רתא

 ףוס .תבשה ףסומ ןוגכ םיעובק םירודמו םוי ידמ ןותיעה
 .ןוגגס .םיבשחמ .עדמ .םיקסע .תורפס .תוברת .עובש
 .םידליל בירעמו רעועל בירעוב

 6 6; 6 6 6; :גוריד

 צראה

 תשס : / / אוז .תּבּהְמב66ק .סס .1/
 תא אורקל ןתיע .ץראה ןותיע לוע ט;רטניאה תרודהמ
 םירודמ .םירסאמ ללוכ םוי לכב ןותיעה תובתכ לכ
 ןתי) .ריוואה גזמ תיזחתו תיטויה הרוטקירקה .םיעובק
 .םוי ותואב ןותיעה ןכות לע אשו יפל שופיח עצבל

 6 63 6) 6 6) :גוריד



 תוקפה שו'ג

 פסק : / /שצא . 60016168 .ססת/ 5010 /
 ו 1

 ורבחש םייעוצקמ םימלצ םה םלושמ לבוו רקב ףסא
 .םימלצה לע עדימ רתאב .תוקפה שוג תא ומיקהו וידחי
 .םיקסוע םה םהב םוליצה יגוס תודוא עדימו תודובע קית
 6 6) 6ג :גוריד

 םייעוצקמסה םימטלצה תודחאתה
 לארשיב

 ת6טק : / / אוז . 3373.ם6 . 0 .1/
 םוליצה תא םדקל התרטמש חוור תנווכ אלל התומע
 תודוא .עדימ רתאב .לארשיב םוליצב םיקסועהו
 תועדוה .םירבחה תודוא עדימ .תודחאתהה תויוליעס
 .םיעויד םורופ ןכו הנשה יטלצ תריחב .תוריכזמה
 () 6 6 :גוריד

 יבא לש תוקומחתה

 ת66ק : / /אאא . 60016168 .ססת/500/
 וג סוגת / 4 341 /ןכתס6ס .תשתנ /

 .ויתודובעמ רחבמ ורתאב גיצמ .עבט םלצ .תיזג יבא

 ןכו םימלצל םיפיט .ליחתמה םלצל עדיס רתאב דוע

 .הביבסה תוכיא לע הריסשל יבא לש ותוליעפ תריקס

 6 6 6 :גוריד

 םיסלצ 6) עדי ירגאבו תושדח

 סליטס יצראפאפ

 תספק : / /נוסס6 5 . אססתו . ססתו/
 סּבסּה:ּהבסת1

 רתאב .הפיחב תנכושה סליטסו ואידיו םוליצל תועכוס
 םמיע תומלוא .תונישר .הרבחה יתוריש תודוא עדימ
 .העותח םובלאל הטגוד ןכו תדבוע איה

 6 6) (ג :גוריד

 הנוכונה דוקיר

 תססק : / /אאא . 85 . 06 ,%389
. 1 1/ 268 160/ 16061 / 56206/ 

 תסמנ /
 גיצמ .ריוואה ליח ןואטב לש ישארה םלצה .ןדומ רימא
 ליח ןיב הלועפ ףותיש לע ססובמה דחוימ טקיורפ
 איה הכורעתה תרטמ .עבש תב לבוסנאל ריוואה
 .םדאהו ףטה ןיבל סוטמה ןיבש רשקה תא גיצהל
 ימולצת דצל תוביהרסה תוריציה תוגצומ רתאב

 .ריוואה ליח יסוטמ

 6 6 6* 6; ()) :גוריד

 הר המ יומו



 ₪ עדימ ירגאמו תוועדח

 םיטא'צ

 ת6שפס : / /0ת85 . הסוג .1
 לכ לע חחושל ולכות ןאכ .םלוכ לש טא'צה .זופת לש טאיצה

 .וישכע וסנכיה .וצרתש יס םע ,וצרתש הב

 6% 6% 63 6 (ג :גוריד
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 ילארשוה טגרמנואה רמש

 0 [האתקועט .] מממ
 טאצ 4 ומת רקע 4

 .התיש ירח - (01/) טא'צ
 םירבח שמפל וכו םיזחשה החישה ירדתב .השרג טלשדמה שגפמה סוקמ א סכרזנק םיירוי זמ לש םיטאלה

 וחתלו טלדקה חרט סלשנא סל ת"רבקנ א תילוגאב תחדעל ,סדעדה ריכהלו סינשי
 |הוא רשפ אמ טורט)'אה קר רעא חויחח

 .חחלעה ירדהב השילוה לכ זוכ\ אמא .הטמל רוופכה לק הבלתל ידי לע ההישה ירדח לש ינזלל לכ וסמ'ה

 .הלעסו 3 הסרג ןמדפד טק קר ירשמא

 .טאצל הסינכ
 .םישדח סישמתשמ
 ,סיודוה זומש ךסמה לש ילשמשה קלחנ זעינוי תזורנחתהה .רתאל .התישה זזשג שמדושמ םש .ךילֶקהל שי תישאר

 םחשה עקמ ל2 דצחלו סכלש רססה זצ הח'שה תרזשנ גזש זעיקה סיזחכטה חומת סיאצמ) סא זג רדחה

 וש



 ט2-הקיאדוי

 ת6סק : //שאח . ךט88108מ66.00.41/

 דגאמו תודהיל םירושקה תועטוא יצפח קוושמה רתא

 ותואב םירחא םיבר םירתאמ םירצומ לע עדימ וכותב

 תא תותרשמ תוחוע שופיח תוירשפא ןווגס .םוחת

 .רתאב שלוגה

 (\ 6 6 (ג :גוריד

 רוטס-ארשי

 ת6סק : / /אאש . :5:356026 .ס0 .1/

 הריכמל העיצמה תילאוטריו .תועח .רוטס-ארשי

 םילוילת .תוזוזמ ןוגכ תודהיו .תדל םירושקה םירצומ

 דועו יח .תירבעב

 6 6, 4 :גוריד

 לייס רופ

 ת6סק : / /יחאא . 45816 .00 . 11 /
 לע םיזרכטב ףתתשהל עיצמה םיזרכמו תוינק רתא
 ירצומ .הרטוחו םיבשחמכ תועוש תוירוגטקב םירצומ
 םג תועצה עיצהל ןתיע רתאב .דועו הקינורטקלא
 זרכמב תועתפהה תניפ תא קודבל וא יבסופ זרכמב

 .ללותועמה

 < 6 (* 6 (ג ;גוריד

 לופכה זרכמה

 ת66ק : / /אאא . 2216 .ס0ס ./

 תוריכמו םיזרכמ תוריש עיצמ לופכה זרכמה רתא
 תועצהה ירפסממ תא קודבל ןתיע רתאב .תויבסופ

 דועו רחב; רצומ תשיכרל העצה שיגהל .תוכוזה

 .רתאה ךרד זרכמנמב ףתתשהל היהי ןתיע דיתעב

 ₪ 0 0 00 :גוריד
 יבטוסה זרכמה

 ת66ק : / /אאא . 015816 .ס0 ./
 לסשח ירצומ לש תויבטופ תוריכמו םיזרכמ .תוריש

 םייקתי זרכמה .תועודי .תורבח תרצותומ הקיעורטקלאו

 עיצהל םימשרעל רשפאיו ראוי שעדוחמ לחה םוי ידמ

 .םירחאה םישיעמ תשמה תועצהב תופצלו תועצה

 6 6 6 6; :גוריד

 ןועקא טנ

 ת66ק : / /חוא . ת6680610ת .םסס .[/
 .ןזיוט; לש תויבטופה תוריכמהו םיזרכסה רתא
 םישלוגה .הריכמל םיעצוסה םירצומ ןווגס רתאב
 תוכוזה תועצהב תופצל ףאו תועצה עיצהל םילוכי
 .תיחכונה בצמה תנומת יפל

 63 63 60 6 () :גוריד

 ת נק 6 שא

 65[53ז0זחו

 ת6ספ : / /אאש . 53165 ם0 ו .ם0ס ./

 רסמל ןה תורשפא שי .תוערב תיבמופ הריכמל .תכרעמ

 גריד תכרעמ ללוכ רתאה .ןוקמו יעיא ןפואב תטקל ןהו

 רפהלו רכומ ועמתועמ גרדל הוק \עצמתועמל תרשעפאמה

 (\ 6\ 6% 6 6% :גוריד

 הנידמה לש זרכוטה

 ת6סק : / /שאש . תג סת:ּב> -תוסש1 תב .ס0ס ./

 יפל וכרד קודבל ןתיע .הנידמה לש זרכמה רתא
 זרכמב םתיכז םא .העצה רפסמ

 א 6 6 6ג :גוריד

 ןופוק

 ת%6סק : / /שאא . ססטססת .סס .1/
 םיונוחתב החלה ירבשע ואצממת ילארשיה םיעופוקה רתאב

 הת;עהה תא לבקלו סיפדהל ותיע םירבאעה .תא .םיעאע

 םיגווסמ רתאב החנהה ירבש .תעחב היינקה דמעמב
 .וכו ט;רטיאו באעחמ .תואלחמ דויצכ תוירגטק יפ-לע

 () 6 6; :גוריד

 פצפ שצסו כ
 ת66ק : / /שאא . 60:16 . ם0ס ./

 ירצומו םיטרסל תטווקמ תועח עיצמ פשפ-ה םלוע

 10ס00-ל לעמ רתאב .םוחתב םירושקה הקינורטקלא

 אשונב ינכט עדימ ןכו הריכמל םיעצומה םיטרס

 006-000 :גוריד
 הידמ וקוד

 ת6פק : / /חשא . 00א0מ6 6 . ססת/
 םירצומו םירפס .ואידיוו הקיסומ תוטלק העיצמה הרבח

 .רולקלופ .ךינתה ירופיס .לארשי יזראב םיראעקה םיפסונ

 םירצומה גולטקב ןייעל ןתיע רתאב .דועו לארשי תומחלמ

 השיכר עצבלו

 6 6 6; :גוריד

 לילצ
 66 : / חת 211 .סס ./

 השיכר תורשפא הרתאב העיצמה הקיסומ תויטח תשר
 רתאב .םיימואל;יבו םיילארשי םירוטילקת לש תלווקמב

 .ןכדועמ תוריכמ דעצמ .םיעצבמ .תודחוימ תוצלמה

 עומשל תורשפא ןכו שופיח תורשפא .םיעויד םורופ

 .הריכמל םיעצומה םימובלאה ןמ םירצק םיעטק

 6 6 6 63 () :גוריד

 שדרוקר ראואט

 ת66ק : / /שאא . 6066002085 .1
 גולטקב ןויע רשפאמ סדרוקר ראואט לש רתאה

 ןכ ומכ .הידמיטלומו םירפסה .ואידיוה .הקיסומה ירצומב

 .תנווקמ השיכר עצבל ןתינ

 6 6 6 6 6) :גוריד



 הרסוחו םיבשחמ 69 .תוינק

 תויגולונכט טקידר

 שס : / / אחז . ב61 . 0 ./
 םיבשעחמ תקואעסו הביכרמ תוגולטכט סקידר

 .באעשחמ תותשרב החמתמ ןכו הרטוח ירצומו
 תוליבמ תחבח לש תעכוס היה הרבתה

 ירצמ לע טרופמ ןריחמ רתאב .לטיגידכ
 קש מכ ה2סזה תחשפא ןכו םי;אעה הרמחה
 .םידרזימ םיעצצבמל רודמ רתאב

 ( 0.006 (0-גוריד

 םוא

 סטפ : / /אאא . 61: . 0 ./

 הרבחה .לארשיב הלודגה םיישעיאה םיבשחמה תרבח
 ןכו יפקיה דויצו תוטכות .םיבשחמ קוויעב תקסוע

 תודוא עדימ רתאב .הקינורטקלא ירישכמ תריכמב

 .דועו ןורויע יבשחס תונגודכ םינוששה בושחמה ירצומ

 69 63 63 (ג :גוריד

 אפק
 ת66ק : / /שאא . א5ןכ .סס .1/

 תא הרתאב העיצמה הרווח יביכרו םיבשחמל תונח

 ןתינ .ינכדע ןוריחמו תועחב םירכמנה םירצומה גולטק

 .םיענוכ .םיכסמכ םירצומה תוירוגטק ןיב ףדפדל
 רתאב תורישי השיכר עצבל ןתי; אל ךא דועו םימדומ

 < () () :גוריד

 הדולא

 תסק : / /א . 106 .0.1/

 .הקיפרגה יפנעל הרווח תונורתפ תקפסמה הרבח

 תאביימ הרבחה .ביכראו סופד םדק .הידיטלומה

 תווטלצמ .םיקרוס .םיפילשו םייטפוא םיקסיד תקוושמו
 דויצה תודוא עדימ רתאב .דועו םיברוצ .תוילטיגיד

 .תחטבואמ השיכר תורשפא ןכו הרבחה תקווועבש

 ( 6 60( :גוריד

 םיבשעחמ חףולא

 66 : / /וא . 31115 .סס ./

 לש ןווגב העיצמ םיבשחמ ףולא לש .תילאוטריוה תשחה

 םירצומ תלוסזהל תורשפא םע םיבשחמל יפקיה דויצ

 .רתאה ךרד

 62 6 6) 6) :גוריד

 טקרטלסקא

 ת6סש : / /אאא . 6א1ת81:66% .סס ./
 .תרכומש בואעחמהו הרווחה ירצומ לכ לש ןכדועמ גולטק
 ןיבזהל תורשפא תייק .ןכדועמ ןוריחמ ללכ טנלסקא

 .רתאב םירצומ

 < 6 6; :גוריד

 א

 | בב ויא6%סומ6 \0 הגוא ד 66 תת 6.16. - סה
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 יותה ,טראהה |03 ו

 םיבשעחמ ןרילא

 ת6סק : / /חזא .ו85 . 00 ./
 הריכמו תוריש תקפסמנ םיבשחמ ןרילא סא.יד.םא תרבח

 ןוריחמ רחאב .תרושקת תותשרו יפקיה דויצ .םיבשחמל

 יביכרו םיבשחמ לש תטווקס ה/סזהל תורשפאו םירצומ
 הרמוח

 62 6) 6 .גוריד

 םיבשחש .י.א.ג

 %66ק : / /*אא . ונע ססתוס . ססת/
 גולטקב ןייעל ןתיע םיבשחמ .יאג לש תילאוטריתה תעחב
 .םיבשחמכ הרמוחה ירצומ רחבממ שוכרלו םירצומה

 רחמב ןיעל ןתיע תטווקח השיכר דבלמ .דועו תוטפדמ

 תתספדמ תלרגהב ףתתשהל ןתיע ןכו תודחוימה תועצהה

 .טאעפ ןולאש יולי י"ע

 () 6 () (ג :גוריד

 םיבשעחמ דלוג

 ת66ק : / /אא . 016607 . סס .1/
 רתאב .הדבעמ יתחישו םיבשחמ דויצ תקפסמה הרבח

 עצומה םירצומה גולטקב ןייעל ןתיע הב תילאוטריו .תוח

 הזה עצבלו הריכמל

 6 0 ()י :גוריד

 ּרודל רוד

 ת%66ק : / /שאא . ףס0מ .ס0ס ./
 גולטקב ןייעל ןתיע רודל רוד לש תילאוטריוה תואחב

 הרבחה .תטווקמ השיכר עצבלו םיעאעה בזשחמה ירצומ

 םי;רצי רפסמ לוע הרמוחו םיבועחמ תוכרעמ העיצמ

 .םיעודי

 6% 6 60 :גוריד

 ןיילדיירט

 66 : / /ווח . <כב061 16 .ס0 .1/

 ןתמו הריכמ .קוווע .אוביב החמתמ ןיילדיירט תרבח
 ןוריחמב ןייעל ןתיע רתאב .םיבשחמב יפקה דויצל תוריע

 .תוחנהו םיעצבמ .םירצומ

 () 6> () :גוריד



 הנכתו םיבשחמ - הרטוחו םיבשחוממ 0 תוינק

 םיבשעחמ גתווב

 ת6סק : / /אא .וסס<ּהש . סס ./
 .הרטוח יביכר .םיבשחמ תקפסמה םיבשחמ תטשח
 לע עדימל ףסוטב .דועו םיקחשמ ,תונכות .יפקיה דויצ

 עדימ רתאב ואצמת הב םירכמ;ה םירצומהו תונחה
 םיקסועה םירוטנאמו תושדח .םידחוימ םיליד לע

 .םינוש םיאשונב םירושיק תמישר ןכו םיששדח םירצוסב

 6 6 6 () :גוריד

 דנלורקיס
 ת6סק : / /יחזא .ו0:018ת6 .ם0 ./

 םיבשחמה םוחתב תילאוטריו תו;ח הניה ידנלורקימ"
 טנרטניאה תרבח ייע הסקוה תועחה .הידמיטלומהו

 .ישדוחו יעובש ליד רתאב .ם"עב טנופרג

 63 63 6 (ג :גוריד

 סקובייס

 ת66ק : / /שוא . ס1כסא .ס0ס ./

 יקלחו םיבשחמ הציפו תרצ"נ סקוביס תרבח

 םיעצבמו תועצה רחבמ רתאב .הפוריא לכב םיבשחמ
 .יפקה דויצו םיבששחמ תיינקל

 6 6 6; :גוריד

 םיבשחמ ליסטע

 תשס : / /שאא . סח 1 -ססחמכונ665 . 00 ./
 םיחולועמ העיצסו םילשוריב תכושה םיבשחמ תושח
 .בשחמ תוכרעמ העיצמ תו;חה .צץראה יבחר לכל
 .דועו תותשר תנקתה .תוספדוג .םיכסוממ

 ג (6ג (" :גוריד

 רוטס ןיילנוא .יס.יפ

 6% : / /וחז .ןכס5 606 . 00 ./
 ינורטקלא ןוינק הליעפמ םיבשחמל זכרמה תרבח
 ןייעל ןתי רתאב .בשחמ תוכרעמו הרוח ירצומל

 םישכורל .ןווקמ ןפואב ןימזהלו םי;שה םירצומה ירודמב

 .תטשאע תוחלהו תועתממ תועצומ רתאה ךרד

 6% (ג () :גוריד

 הינע .יס.יפ

 ת6סק : / /יוחז . ןכס-תּבת1 3 . סס/
 העיצמה הרווח דויצו םיבשחמל תיטלשורי תשח

 ןתיע .םיעוש בשחמ ירצומ לש תטווקמ הינק תורשפא

 לש הנמזה עצבלו גווסמה םירצומה גולטקב ןייעל
 .דועו םיסדומ .תוספדו .םיכסוב

 0 6) ()י :גוריד

 קאפסוק

 תשס : / / יוז . ססתוקּהָד . 00 ./

 םיבשחמה לע עדימ ואצמת לארשי קאפמוק רתאב

 םוחתב תושדח .תרצייס איהש םיעוושה הרטוחה ירצומו

 ,לארשיב םישרומ םיקווושמ תמישר .הרבחה תוליעפ

 .דועו הרבחה לש הירוטסהה .תוריש יקפס תויור

 6 6: 60 4) :גוריד

 טםיעב תורשצקתו םיבשחמ םר

 ת66ק : / /אאא . :הוססתק . 00 ./
 .תשרו הכיוסת יתורישו םיבשחמ דויצ תקפססה הרבח

 גולטק גצומ ןכו היתורישו הרבחה לע עדיס רתאב
 .םירצומ

 6 6 6; :גוריד

 קטלרוק

 תספק : / /ואא . 60231660 . 00 ./
 םיבועהמה .תרבת הליעפונש הרוטתו םיבשחמ ןויעק

 .םיכסמכ םירזיבא תוירגטק רתאב .קטלרוק הידוניטלומהו
 .רתאב תעוקמ השעיכר עצבל ןתיע .דועו םימדומ .םיננכ

 ג 6 6 () :גוריד

 טרק

 ת66ק : / /אא . <386. 00 ./

 העכתו הרמח ירצומ קוויעו אוביב תקסועה הרבח

 תתעסמו תויליטיסקפכ ינורטקלא ידרשמ דויצ .םיבוערמל

 םירצומה לע עדימ רתאב .דועו תופקועמ .תומלצמ .םוליצ

 .דועו סקטנפ .הטלטימ .ןטק תיבמ הרבחה תקואעמוע

 ירקי םיטרפ .תלרגהב ףתתשהל םילכי רתאב םיעלוגה
 .ךרע

 6 63 6 ג :גוריד

 רשק תשר
 תספק : / /אא . ססתת6ס6סע 00 ./

 תשעחתפ ןתמו הקחחתה .קזייעה םוחתב תקסועה הרבח

 םירצומה תודא עדימ רתאב .םיבחר) םימוחתב באעחמ

 עדיס .תגציימ איה םתוא םי/רציהו הרבחה הציפמ םתוא

 .םיקואעמל ןוריחמ ןכו הרבחה יתוריש לע

 6( 6% 6 ()ג :גוריד

 פצפ 6

 ת%6ק : / וזו . 6785 6026 . 00 ./
 תא שוכרל תרשפאמה פצפ ירוטילקתל תולח

 לש תוירוגטק רפסמ רתאב .ןווקמ ןפואב םירצומה

 ינוידב עדסו הלועפ .הידמוק ומכ םירוטילקת

 62 6 () :גוריד

 גאב

 ת66ק : //פטָח .תססטמט ./
 ןייעל רשפאמ גאב תויונח תשר לש טנרטניאה רתא

 דוע .השיכר עצבל ןכו ןווקמה םירצומה גולטקב

 םישכורל תובטהו םידחוימ םיעצבמ רודס .רתאב

 6 62 6 6) :גוריד



 םינוינקו תוינק יזכרמ - הנכתו םיבשחמ 6 .תוינק

 ליד גיב

 תשס : / /יוזא .כ1 68631 . 00 ./

 ןוגס עיצמה תעווקמ תויבמופ תוריכמל רתא

 למשחה .באעחמה יטורתמ םירצומ לש
 ירזבא .םיעוצעצ .םיטיעכת .הקי;ורטקלאהו

 רכומכ םשריהל ןתי רתאב .דועו רשסכ

 עיצהלו ה;וקכ םשריהל ןכו םירצומ עיצהלו

 .השיכרל ריחמ תועצה

 66 6; 0 (כ 'גוריד

 טפוסקיווק

 166 : / /לאא . 611065056 .ססת /
 תתבשחוממה הקיפרגה תטשכת תא הריכמל עיצמ רתאה

 תוטכותל םיפיטו הכיסת ללוכ הידמורקאמ תרבח לש

 רתאה ךרד הליבחל האלמ ריח תעצה לבקל ןחינ

 6 6 6: :גוריד

 ןוינק דלרג

 תספק: //08תםצסת.00.11/ת6מ תה11/
 םי/אע םירצומ העיצמש !5פא אפז תרבח לש ילאוטריו ןוינק

 .הידסיטלומ ירתוכ .םירפס .ואידיווה .הקיסומה יטוחתב

 השיכר תורשפא עיצמ רתאה .דועו הרווח ירצומ .הנכת

 ןודעומל ףרטצהל ןתיע רתאב .55ז וא 5 ןקתב תחטבואמ

 .תוח;הו םיעצבממ תושהילו םירבח

 < 6 (א 6 () :גוריד

 רטנס חוג יזיד

 תפטק : / /וחוחז . 6-06ת 662 .ססתו/
 אית בלב ןכושה תוינקהו םיקסעה זכרמ רתאב
 םיעוריאהו קסעה יתב ןווגב תודוא עדיס ואצמת

 .תורשפא .םוקמב תואצמתה תופס .ןוינקב םיטייקתומנה

 .דועו םירקבמל י;ויח עדי .םירבח ןודעומל תופרטצה

 6 6 6 ()ג :גוריד

 ןכרצל ריבועמה

 ת6%ק : / /יוזז . גבתה פת סב :-1328:08ת
1. 

 .ףרוח-ויתס תעפוא גולטטק .היפי;סו ריבשעוטה תוער לע עדי

 .ובלכב םיעצבמ ןכו ריבשמה לש תשתמה ןודעומ

 6ג 6 6 6ג () :גוריד

 לומרפוס

 ת6%ק : / /9חא . פנקס ב11 .ס0 ./
 .תשרב תוילאוטריו תויו;חל סקדניאכ שמשמ לומרפוס
 םיאשו יפל םיגלטוקמ תויו;חה ירתא

 6 6 ()י :גוריד

 5/0081 608 -ליד גיב - זס ותו
 ₪ םע 4שי *םספת ]990 טס

 < ב 0
| 5 0% 

 4088 אנ יסק ייה עלה 0

 יפ 5 65
 ה סיאטל |

 |18 ו שש = =--ט משש שא וטנ !--ר טה( עפ

 ןושארה רישיה ןוינקה

 תססק : / /אא . 03-5222222 60 ./
 ןכרצל תורישי םירצומ תריכמב קסועה ילאוטריו ןוינק

 םירצומה ןמ רחבמ םיגצומ רתאב .ןופלטה תועצמאב

 .לסשח ירצומ .בכר ילככ ןוינקב הריכמל םיעצומה

 .דועו תועיי .םימשב .תוסיטו שפונ תוליבח .תואתכשמ

 6 63 6 6ג :גוריד

 ילאירזע זכר

 ת6סק : / /אא . 216130666 00 .1/
 זכו םידרשמ ילדגמ רפסמ ללוכ איתב םולשה טקיחפ

 תוילכותו טקיחפה תודוא עדימ רתאב .לודג תויעק זכרמ

 .היינבה

 6 6) 6ָ :גוריד

 דלישטור זכרמ

 66 : / /אא . ;ס625021.16-06ת662ע .
0.1 

 .םוקב תויואחה לעו צצילועארב תוינקה זכרמ לע עדיב

 ישדוחה יעצבמו םוקמה תפוב

 6 6 (6) ג :גוריד

 לסטפוס

 ת66ק : / /\א . 50165611 .סס ./
 דויצ :ןוגכ םירצומ לש בחר ןווגס תלעב .תנווקמ תונח

 .דועו הקיסומ ירוטילקת .םירפס .תועכות .בשחמל

 () (6) () :גוריד

 דראק רפוט

66 : //500620826 00 ./ 
 טוריפ רתאב .דראק רפוס תוחוקלה וןודעומ לש ורתא

 יכרדו ןודעומה ירבחל סיטרכב שומיועה תויורשפא

 .ןודעומל תופרטצה

 6 6 6; () :גוריד

 ןולייא ןוינק

 ת6%ק : / /חאא . 3צ310ת .סס .[/

 תפמ .יוליבהו תויעקה זכרמב תגלטוקמ תויטח .תונישער

 .ןוינקב םיעצבמו תטרופמ תוישח

 62 6 6 6) :גוריד



 תע יבתכו םירפס - םיוינקו .תויעק יזכרמ 6) תויעק

 לייטס
 ת66ק : / /אאא . 5616 .םסס ./

 יכרדו ןודעומה תודוא עדימ לייטס תוחוקלה ןודעומ רתאב

 םיתורישו \עומיע עדימ .רתאב דוע .וילא תתופרטצהה

 .ןודעומה ירבחל

 < 63 (\ (\ :גוריד

 בניפוועטייס

 ת66פ : / /שאא . 8366501 תש .סס .11/

 ששגפמ םוקס שמשל ותרטמש תוינקו םוסרפל רתא

 ירתאל םירושיק םיזכורמ רתאב .םילוקו םיקוושמ ןיב

 יפ-לע םיגווסמ םירושיקה .םיימואלניבו םילארשי תוינק

 תועוש םירצומ תוירוגטק

 < 6 6 (ג :גוריד

 דראק ראואכ

 ת66ק : / /שאא .ןכסש6מ0ב 6 . סס . 11 /

 .דראקראואפה סיטרכ לש וישומיש .תא גיצמה רתא
 תוחנהו םיעצבמ תודוא ןודעומה ירבחל עדימ רתאב
 .הז ןודעומב תורבחה תותשרב

 (\ 63 (ג :גוריד
0 

 טנסיירפ

 ת66פ : / /אשא . כמ 0666 ..1/

 בחר ןווגס גיצמנ טנסיירפ לש ילאוטריוה ןוינקה רתא

 .תנווקמ הרוצב ןוינקב שוכרל ןתיע םתוא םירצומ לש

 ןוינקה לש םירבחה ןודעומל ףרטצהל ןתינ

 62 0 0 40 :גוריד

 לאקס תצובק

 ת6סק : / /אאש . 53%31 ...1/

 ןוגח הריכמל העיצמ .ירפ יטוידה תליעפמ .לאקס תצובק

 .ביהראב תוליבומ תחבחמ םיאבוימ םירצומ לש בחר

 הינקל תורשפא ללוכ םירצומ גולטק רתאב .ןכיו הפוריא

 .דועו החלה ירבוש .םיעצבמ .רתאהמ תוריעי

 (6(6א 6(\ 6 :גוריד

 98 לארשי גולטק

 תססק : / /שאא . 531-5333: . ססת/

 .הקיסומ יטילקת .םירפס ןווגס העיצמה תלווקמ .תונח

 ןחינ רתאה ךרד .ואידיו תוטלקו .תוידומיל תונכות

 .תולרגהב ףתתשהלו םירצומ גולטק ןימזהל

 6 6 6 יגוריד

 הפיח ןוינק

 ת6סק : / /אא . סבתעסת ב 3153 .סס .11/

 קסעה יתב לע ןווגב .עדימ הפיח ןוינק לש רתאב

 אוצמל ןתיע ףסועב .ןוינקב תומייקתמה תויוליעפהו

 .םוקמל העגה יכרדו םידחוימ םיעצבמ לע עדי

 < (א (\ ()א :גוריד

 לס-טנ לסרפוש

 ת66ק : / /שזש . 5ונס6סמ501 ./

 תותשרה תודוא עדימ םיטקרמרפוסה .תשר רתאב

 .לכרפיה .באלק סרבינוי .לסרפוש ןוגכ הצובקב תטושה

 ןווקמ ןפואב ןימזהל ןתיע רתאב .קוריה לגהו וטע רפיה

 יםד תרומת ןתיע תורישה .לס-טע תוריש תרזעב םירצומ

 ןילא תופרטצהה ךילהת טרופמ רתאבו חולועמ

 < 6% 6 6 (ג :גוריד

 ה בתכםרפס |
 טותיב

 תססק : / /אאא .וג 605 .סס .1/

 םירפס הריכמל העיצמה תילאוטריו םירפס תועח

 רתאב דועו ואידיו תוטלק .בשחמ יקחשמ .םירוטילקת

 השיכר תורשפאו םי;ושה םירצומה רותיאל שופיח עמ

 תחטבואב

 (א 62 6 6; (ג :גוריד

 יקצמיטס

 תם6טק : / /חא . 56618%2%צ . סס . 3.1 /

 .לארשיב הלודגה םירפסה תויועח תשר לש תילאוטריוה תונחה

 .תחטבואמ השיכר עצבלו םירפסה גולטקב ןייעל ןתינ רתאב

 ט2.סרמוק תורי לע תססבתמ רתאב השיכרה תחטבא

 6 6 0 ₪ (כ :גוריד

 יקצמיטס

 (2 ל



 ₪ תוינק

 ןוינק

 66 : / /5םספ . 6בסוגע .1

 .זופת לש םיזרכמהו םיעצבמה ןויעק .זופת ןוינק

 לש םוצע ןווגסב םירצומה בטימ
 .ץראב םילוזה םיריחטבו תוירוגטק

 6% 6 6% () 6% :גוריד

 בד וקונ 56 אב | מופ
 ₪ [4 ( !תסחמ [

 ו
 5 פטכ האמת אשא | 599 !תמצומ |

 205 [8] וכ טופ קב מ

 חיתנמה ו ויה 6 זז

 יתרטהלןהלח לה 6
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 עז אל 4

 .רזהכ ףסבמ היכטה ל סוד? טבת .מיכותלא תדלקס

 רע תגוכודה הניק .ילטריר ישיא יו
 דת םיהאה יא דרגלב ףבמור 18000004 לטלוא סט ללב

 יל :קוטריתס | ,וששמ :קושריחת | בפ :קוטריחמ

 הי ו הישואע הופתריחמ | םיִָפ זו
 תב ו כו ףטונ גוי

 ראזתתלממ | ך0) עת | "5 מהוטלט
 " \ 7 סשן
 5 | - םיסולעת

 7 ) 1 , | == דש 500) למ הנס

 רש
0 
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 תוריית

 רובתה תרובד

 ת6סק : / /יאא . ססט:-4813166 .ם0
 . 31/66 / +:3תס 5 . ב תו1 /

 הרובד תומדוע בשומב ןכאעה ירפכ םירקבמ זכרוב
 י\עס ירפרפ לש לודיג יתב םוקמב .רובת רה תולגרול
 םוקסב .שבדהו "עטה ירצומל .תעחו יח תעיפ .םירובדו
 יכילהתב תופצל ןתיע םהב םיכרדוב םירויס םיכרענ
 םיעלוגל דחוי עצבמ רתאב .\עבדהו *עומה לוע הקפהה

 6% 6\ 62 6; :גוריד

 םיעעי תווחו ועפונ רפכ - ןואה

 66 : / / אא .תּבסת . 00 ./
 יחרזמה הפוחל ןואה צוביק דיל ןכושה תוריית רתא
 ,םיעעי תווחו הדעס .ועפו; רפכ םוקמב .תרנכה לש
 6 6 6)י :גוריד

 ירבדס םי ףוח - לרניח

 ת6טק : / /יזא .6688-508 .00 ./
 םוקמב .חלמה םי תפש לעש םלוע הפצסב יעבט ףוח
 תואירב ינקתמ דועו רוחש יץוב תכירב .תירפוג תוכירב
 .תועצומה תויתורייתה תויוליעפהו ףוחה תודוא עדימ רתאב
 וב

 6% 6 () :גוריד
 ו
 םייבידלסה םייאב םילג תשילג עסב

 66 : / /יחז . 15808 . סס .1/
 תה11765/

 העשאר תחלשמ לש התעיסנל שדקומ הז רתא
 ללוכ רתאה .םייבידלסה םייאב םילג תשילגל לארשימ
 .םיפיטו עקר .ואידיו יעטק .תחלשמה ירבח לע םיטרפ
 (א (א (א 6 (כ :גוריד
 וו
 ירופיצ זכרוב

 ת66ק : / /זאא . 2סססמב סמ - בב/
 שגפמו רקחמ .דומיל דקומ .יתליהק ךועיחל זכרמ
 תוליעפה יטוחת לע עדיס רתאב .ךוטיחב םיקסועל
 .דועו תויומלתשהו םיסנכ .ירופיצ זכר לש

 4 6 6 :גוריד

 בגנה רה תוריית
 פסק : / / שבחּה<-ת600 .00 - 31 / שסוגע

 /םסונמב 5 . ג 6תו] /
 דועו תודעסמ .הניל תומוקס לויט ילולסמ לע עדיס רתאב .הנוכיתה הברעבו .בגנה רהב תוריית אשונב קסוע רתאה
 6 (\ () :גוריד

 פו

 66 : / /אאא . 53א6.ס0 ./
 הרבחה לע םיטרפ רתאב .בכר תרכשהל הרבח
 .תודחוימ תועצהו הרבחה ןוריחו .היפינסו

 <* 6 6 :גוריד

 לארשי סיווא

 סטפ / / : אא . בט .00 ./
 תיטלועה בכרה תרכשה תרבח לש לארשי ףינס
 םיפיגסהו בכרה יצ תודוא עדיח רתאב גיצמ סיווא
 בקעסו ןווקס ןפואב הנסזה עוציב תורשפא .ץראב
 .דועו ינכדע ןוריחס .הלוע סוטטסה רחא

 6 6 6 (ג .גוריד
 ור
 ןדלא

 56 : / /וזוזוז .61.68מ . 0 ./
 ה;מזה תורשפא ןכו םיעאאה םיבכרה יגדל הרכשהה ןוריחמ .תא הרתאב הגיצמה בכר תרכשהל הרבח
 .תווקמ
 6( 63 (3 6 :גוריד
 יו
 שרוט ילג

 ת6סק : / /שח . 6313606 . 0 ./
 .רתאב ה;מזה עצבל ןתיע .הרכשה ןוריחמו הרבחה לש םיבכרה יצ תודוא עדיס רתאב .בכר תרכשהל הרבח
 6% 6% 6 :גוריד

 יי 40 שהות ור
 יטפירט

 ת66ק : / /יא . 6:1 56ע -152801 - ססת/
 תעווקמ הנוטזה תורשפא העיצמה בכר תרכועה תרבח
 לע דומלל ןתינ רתאב .תשרב םינימזמל תדחויימ הח;קהו
 םכסה יאנת תא אורקל .הרבחה לע תויעוכסה יצ
 .תנכדועמ ריחו תעצה לבקלו הרכשהה

 6 62 6) (ג :גוריד
 58 4% וש 0000

 לג עט

 תשס : / /שוזא . 588-081 .00 . 1/
 לע עדיס הרתאב הגיצמה בכר תרכשה תרבח
 דוע .הריכמלו הרכשהל העיצמ איהש תוינוכוב
 .הנסזה ספוטו הרבחה יפינס לע עדי .רתאב

 6% 6 6% 6% :גוריד



 תועיסטו תוריית תורבח - בכר תרכשה 6₪) תוריית

 וטוא יידילוה ןרפוא

 תססק : / /יחז . ס+:8ת .ססת/
 .תקסועה וטוא "דילוה ןרפא תרבח לוע הרתא
 עצבל ןתיע רתאב .לוחב םיבכר תרכועהב
 עדימ לבקל .רתחאה ךרד םיבכר תעמזה
 ליטמל םיפיס .תועיס) תוטכוס תודוא ינכדע
 .לותב םילייטססל םיעצבמ לע עדי

 ( 69 (6א ג .גוריד

 ך גד דג

 ת6סק : / /חאא . 646- סמבט1]6 .ס0 ./
 .םילוש םידעיל םיליד הרתאב העיצמה תועיס/ תונכוס
 .ןורחאה עגרה לש תועצה ןכו תולזומ שפו; תוליבח

 6 6 ( ג :גוריד

 םיללט דגא

 ת6סס : / /יז . 6606661813 .ס0 .1/
 ןוגכ םיעוש תוריית יתוריש תקפסמה תוריית תרבח

 הניל יתוריש .בכר תרכשה .םירייתל םילויט ןוגרא

 רויתה יתוריש לעו הרבחה לע עדיס רתאב .דועו

 .תודחוימ רוית תוליבח לע עדיס רתאב ןכ ומכ .הלש

 40 4) 4) :גוריד

 תוריית םייתוראב

 תססק : / /זאא 260206873 .ס0 .1/
 יבחרבו בגנב תואקתפרה ילויט העיצמה תוריית תרבח

 .םיפיג ילויט - הרבחה יתוריש לע עדיח רתאב .צראה

 .תוומת תיירלג ואצמת ןכ ומכ .דועו םירומח תביכר

 .ה;טסזה ספוטו תוריית ירושיק

 4 6, 60 :גוריד

 םיקידצ ךרד
 ת6סק : / שא . טסה .ת66/62861%:/
 .םלועה יבחרב םיקידצ ירבק רותיאו םוקיעל הדוגאה

 .םלועב םיקידצה ירבקל תועיס! תעגראמ םג הדוגאה

 .רתאה ךרד םוקס ןימזהל ןתינ

 (6) 6 6 (ג :גוריד

 עדה

 ת66ק : / /שזא . הבה .םסס ./

 דס באלק ירתאב יקס ילויט העיצמה תועיס) תונכוס
 םי;וושה יקסה ירתא תודוא עדימ רתאב .הפוריאב

 .םהב תועצומה תויוליעפהו

 ג 65 6 6 :גוריד

0 

 3 סוגה - ₪100 0 תה קס

 סב
 דקה :קצ45 5 אמ

 סופח
 תסווספע

005 
 \צסז!'5 !880ח8

 .בומוד ץסטז הסט00ע +0

 הףפועמה חיטששה

 ת6סק : / /צחאא . 51386 .סס ./
 עצצבל תרשעפאמ ףפועמה חיטשה תורייתה תרבח

 עדימ רתאב .םידעי רחבמל שעפעו תוסיט תועמזה הרתאב
 לוע םיעצבמ ןכו תשאעה שפעה .תוליבחו תוסיטה תודוא
 .ןורחאה עגרה

 (א 63 (א (ה יגוריד

 תוריית ללכ

 66 : / /חחז . 01381 -םסוגמב פת .ס0 ./
 תוריית תוליבח העיצמ ללכ תצובקמ תוריית ללכ
 חוריאו םירויס .היתוולסב חוריא תוללוכה תואלוב

 תוליבח .הרבחה הנבמ לע עדימ רתאב .דועו יץשראב

 דועו העיצמ איהש תורייתה

 6% (.) ( :גוריד

 סרוט הנווב

 ת6סק : / /ז .תוסתב 6סוגמ8פ .סס .1/

 עדימ .תועיס תויוטכוס .סרוט הנומ תרבח לש הרתאב

 העיצמש םייביטקרטא םילושפוו םיעצבמ לע ילנכדע

 הרבחה יעצבמל יונחכ םשריהל ןתיע ןכ ומכ .הרבחה

 .רתאב

 <> 62 6 () :גוריד

 תורהנ

 ת6סק : / /חז .תשתהמס6 .ם0 .1/
 הגיצמ םלועב גניטפר ילויטב החמתמה תורה; תרבח

 םיכירדמה תווצ לעו םלועב תורה ילויט לע עדימ

 םע םילויט ילולסמ לע עדיס עצומ ןכ ומכ .הרבחב

 .רתאה ךרד המשרה תורשפא

 6 ₪ 62 60 :גוריד

 ליד רפוס
 ת6%ק : / /אאא . 5ונכ64681 .ס0 ./

 .םיליד .שפו;נ תוליבח לע עדימ קפסמה תוריית רתא
 .דועו םידחויב םיעצבמ .תועולמ .םיעגרואס םילויט
 .ספוט יוליס ייע ה;סזה עצבל ןתי;נ רתאב

 6 6ג 63 6 (י :גוריד



 םיכירדמ -- תועיסנו תוריית תורבח 6 תוריית
 סירלוכ

 ת66ק : / /שאש .ןכס1815 .ס0 . בב/
 הפועת יתוריש תקפסמה סירלופ חרבח לש הרתא
 םוחתב היתורישו הרבחה לע םיטרפ רתאב .תורייתו
 .םיעפהו יץוחה תוריית

 6 63 6 (כ :גוריד

 טנ-םורופ

 בכ : / / ו +ס ונת- 861 .00 ./
 .תוריית יתוריש תקפסמה .ט/-םורופ תרבח לע הרתא
 .תויוליעפ תודוא בר עדיס ללוכ םלועבו ראב שפונו
 .תורייתה םוחתב הרבחה

 6( (\ 6; .גוריד
 ה
 הסבו סיידרפ

 ת6 סקס : / / זז . 2338156 -תוסתמ 8
 .ססת

 םילוטה .טוריפ ןכו ויתחשו ןולסה םוקימ לע עדימ ,ןולמה תא הליעפמה שפטה תוליבח תרבח לע עדימ רתאב הי;קבש הסבמומב תעכשה ןולמו שפט תרבח
 יראססה תריקח ךרזצל םוקונב תועצומה תויצצקרטאהו
 .יאקירפאה

 6 6 6% :גוריד

 םיפי'ג ילויט ןרומרוק
 ת6סק : / /וזאש , וסתכ6 5 . 6ת1006 .ססת/

 1 ב01 50 / בת66א0 . תו /
 רתאב .ךירדמנ םיללוכה םיסיג ילויט העיצמ ןרמרוק תרבח
 םיפיג ילויטל םייביטקרטא םילולסומ ,ןוריחמ גצומ הרבחה
 .[רומרוק תוזוצ י"ע יץלמומה רעדוחה לולסמ" ןכו יץראב

 6( 6ג (א :גוריד

 ה
 סרוט ילק

 6% : / /ואא . א613.- םסוגמפ .00 31/
 רוזאבו לארשיב שפונו תוריית יתוריע העיצמה הרבח
 תוצובקל םג םי;גרואמ םילויט העיצמ הרבחה .תיהזמה
 .םידחוימ םירודיסל תוקוקזה

 63 6 (יי :גוריד
<>>>-----7 0 
 הסלת

 גט : / /+חוחז . 68108 . סו /
 תורשפא הרתאב העיצמה תורייתו תועיס) .תטכוט
 .הרכשהל םיבכרו תעולמ .תוסיט לש ןיילנוא ה;סזה
 םתוא םי;אעאה םידעיל רויתה תתוליבח תודוא עדיח רתאב
 .הרבחה העיצב

 (א (ר 6 ()ג :גוריד

 ויולה יי
 ם"עב רטנס רות

 ת66ק : / /אא . םסונמססת 66 .00 בב/
 םיסיטרכ | .תויצקרטא .תוכורעת .םינושפונ | .יקס ,תוסיט ,תוטולמ לע עדימ קפסמה יאנפו תוריית רתא
 .דועו םיעפומל

 6 6 6 יגוריד

 םילשורי יפנלכ

 שספק : / /אאא . 703.65 . 00 - בב/
 הרבחה ליפורפל ףסטשב תועומתו תוסיט .הרבחה לע עדימ ליכמ :םילשורי יפנכ" הפועתה תרבח לש הרתא
 יראה יסועמ ףוע תשומת רתאה ללוכ

 ( 6 ג :גוריד

 |  המועת תורבה ה
 הזנהטפול

 ת6סק : / /יזזא . 115608258 . 0 - בב/
 דועו םלועב םידיריו תוכורעת .תוחוקל ןודעוומ .תטווקמ םיסיטרכ תנוםזה .תודחוימב .תועצה .הרבחה תוסיט לע עדיס קפסמ לארשי הזנהטפול רתא

 6 6 (ג :גוריד

 ןוירוג ן[ב הפועת ל

 שטס : / / תא ע6ת-ףוגע1סת-81 026 .
0 .1 

 ינכדע תוארטהו תותיחנ חול ןכו תונעכותוב תוסיט חול .םוקמב הרובחתו הי;ח ירדסה .הסיט םורט יתוריש תודוא עדימ רתאב .ןוירוג ןב הפועתה למע תודוא בחרנ עדימ הגיצמ הפועתה תודש תושר
 < 6( כ 65 )ג :גוריד
 ו
 לארשי ריאסיווס

 ת6סק : / /זוזא . 5015581. . 00 - בב/
 דיטתמנה עסועה ןודעומ ירבחל עדימ ןכו תוסיט חול .םידחוימ םיעצבמ .הרבחה תוחוקלל הסיטה םורט תוריש .ויתורישו ףינסה תווצ תודוא עדיס ורתאב גיצמ תירציוושה הפועתה תרבח לש ילארשיה ףינסה
 6% 6 6% 6 :גוריד

 ₪ א א-ה ענב
 ל.א.ק

 6 : / / יז .681 00 .1/
 םייריווא הלבות יתוריש תקפסממ ןעטמל ריווא יווק
 חולישהו הלבותה יתורישע תודוא עדיוב רתאב .םינעטסל
 בצמ תא קודבל תוחוקלל תורשפא ןכו הרבחה לש
 םהלוע חולששמה

 6 6 0) :גוריד

 טנרוטליא

 66 : / /וחא . תססוגנמת66 . 00 . 1/
 תורייתה אשועב ןווגסו בר עדיוב גיצסה תוריית ןיזאגוב
 תויוטכוס .למנ ירע .תוריית ירע היסוחת ןווגב לע
 .צץיראב םיתוריית תוינק ירתא לע עדיסו תועיסנ

 6 63 6( (כ :גוריד
 5 ו

 שפונו חוריא

 תשס : / /אש .ז6666ת6 .ס0 ./
 רתאב .יעיסבו לארשיב השפוח ןטכתל תוריית ךירדוב
 יבחרב שפע ירתאו תודעסמב ,תטולמ .םירויצ תודוא עדיוב
 .ץץראב םירוזא יפ-לע גווסמ רתאב עדימה .יץראה

 6 0 6 0 :גוריד



 החראה יתבו תטולמ - םיכירדמ ₪) תוריית

 לייטנ

 תשס : / /ת1.1-6% .תב68 .00 ./
 אשועב רחא עסמ לש עדימ רגאס .לייטנ

 קפסמ .םלועבו ראב םילויטו תועיסנ
 תומוקמ .תונידמו םירתא לע עדימ

 .םייא .ןולמ יתב .ירגתא טרופס .םייטוזקא
 ראב םילויטו םילויטל תונכה

 6 6 6 6 ()\ :גוריד

 160536חו ו
 ת6טק : / / זוז . 7 0:ו1531. 603 6ע . ססת/

 תוריית ירתא תודוא עדימ רתאב םילשורי ריעל ךירדוב

 תוחול .םיתוריש .םינופלט רפס .תופמ .ריעב יוליבו

 םילעופה םיקסע תודוא עדימ .יטצע ןוכדעב תועדומ

 .דועו יעובש ןותיע .המוניה לכ ךשסב

 6% 6 6ג () .גוריד

 סוד אס
 ת66ק : / /שא . סוג61תַש .00 ./

 זכרמ רתאה .םלועבו יץראב םילייטמל עדימ זכרמ

 .רוית ירתא :ןוגכ תועושע תוירוגטקל םיגווסמה םירושיק

 ןתיע ןכ ומכ .דועו ריווא גזמ תויזחת .הפועת תורבח

 םלועה יבחרב םילויטמ תויווחו תובתכ רתאב אוצמל
 .לארשיבו

 6 6 6 6 () :גוריד

 גש[

 ת66ק : / /152861 . <:הט618מ18 .ססת /

 יללכ עדיב רתאב .לארשיב תורייתל ןווקמ תושמזה זכרמ

 .תונולס תלמזהו שופיחל תורשפא .צראב תוריית תודוא

 דועו תויטוקמ תוסיט .רוית תוליבחו םילויט .רוכש בכר

 0 00 000 :גוריד
 טייקו תוריית סקדניא

 ת6סס : / / שא . 66% . סס .31/ 3 /
 בר עדיס ליכסה םימוסרפ סקדניא תיבס סקדניא

 תובותכ רתאב .לארשיב שפונו תוריית יתוריש תודוא

 ינתונ לש צץראב םירוזאו תוירוגטק יפ-לע גווסמ עדימו

 .םינוועה םיתורישה

 62 6 6 :גוריד

 יברעמה לילגל תורייתה ךירדנ
 ת6שק : / /שש . 313166 -םסגמ /1. 

 רתאב .יברעמ לילג תורייתה תתומע לש ימוערה רתאה

 .תודעסמ תודוא עדיס .לילגב לויט ןונכתל ףיקמ ךירדמ

 תויועח .יוליב .תומוקמ .תוריית ירתא .העיל תויורשפא

 .לילגה יבושי יפ-לע גווסמה עדיסו לעפמ

 6 62 65 0; 0 :גוריד

 כ

9 6 
 * שס סת ןפחפ

 00853 [ש] כ ה

₪ 
 םתצאה [ ₪00 |

 12 | ו ,-ב == = 0 טק הו

 לארשיב רוקיב

 תפסס: //טחא .1578061ט00.153% ./
 ושוטיוע עדימ ליכמו לארשיב םירקבמל דעוימ רתאה
 ,הקיסומ .הקיטילופ .תו;מוא .תוריית יאשונב ןווגומו
 דועו הקיאדוי

 6 6 6 )ג :גוריד

 שעגפמ תדוקנ

 ת66ק : / /תפתמסעמפ . <:1כ06 . ססת/
 התוס 6 / כס: . ת/

 .תועדומ חולו טא'צ ירדח ללוכו םילייטמל דעוימה רתא

 .תיבה םע רשק לע רומשל לייטמל םיעייסמה

 62.( (ג :גוריד
 םלוע רבכע

 ת6סק : //חא2 . 301.00 .11./זסוג86/
 טס /

 רתאב עדיססה .םלועב םירע ךירדסכ שמשמ רתאה

 .תודעסמ תודוא עדימ ללוכו תיב-ףלא יפל גלטוקמ

 .םלועב םירעב םיעוריאו םילביטספ .תועפוה .תויונח

 ₪ 65 6 6> 0 :גוריד

 תיסוצ

66 : 7 

 .לארשיב תוריית יכירדמ לש רואל האצוה ה;יה תיפזצ

 .םינכדועמ םילויט יכירדממו םירפסל ךירדמ ואצמת רתאב

 .דועו תויעוגססו תוטרופמ תופס .תודעסמ לע תוצלמה

 (א 6) 6: כ :גוריד

 הליו ןירג

 ת6שק : / /הפתמשמפ . 6108 .ססת/
 -התתהּהמב/

 תודיחי לע עדימ רתאב .ןירצקב הליוב שפוע ירדח
 הליו ןירג לש םיפיגה ילויט .רוזאב תויצקרטאה ,עפועה
 .םישלוגל דחוימ עצבמ ןכו

 60 6 ()\ :גוריד



 םיאלימרת - החראה יתבו תטולמ 69 .תוריית

 זס הו

 ת6ספ : / /שאש . ;םססתה -56 2106 .%/
 ןולמ יתבב םירדח תועסזה עצבל רשפאסה רתא

 יבגל שופיח עצבל ןתי; רתאב .םלועה יבחרב םינוש
 .הויאתמה ריעה יפ-לע שפונ תוליבח

 60 63 6 6; 6 :גוריד

 ןוליא יץוביק - םילחעה ןיב

 ת6סק : / /חא . סּבוסת .ס0 .11/21ש62 /

 עדימ רתאב .יברעמה לילגב ןכאעה שפטו חוריא רתא
 ילויט .םוקסב תועצומה העילהו יעפטשה תוליבח תודוא

 לח ןיב הקורי הריוואב לכה .דועו הריצי /תוא;דס ,םיינפוא
 .תצב לחנו ביזכ

 ( 6 () :גוריד

 הנווריע דלרג

 תססק : / /אאא . תג קטּבתב . 00 ./
 .חלמה םיב ןכושה שפונו םיסנכ זכרמו אפס ןולב
 .ןולסב שפונהו חוריאה תויורשצפפא תודוא עדימ רתאב

 .דועו אפסהו תואירבה ןודעוומ

 < 6 ()ג :גוריד

 לטורשי

 ת66ק : / /שאא . 1520661 0 ./
 היתעולמ תודוא עדיינ הגיצמ תילארשיה ןולסה יתב תשר

 לאיח .המלש ךלמה ןולמ :תליאב רקיעבו יץראה יבחרב

 תועצמה תויוליעפה .תוטרופמ רתאב .דועו טרופס .ציב

 .חחיאה ןוריחומו ןולמ לכב

 6 (6ג 6 ג :גוריד

 לאירא ןולמ

 ת6סק : / /ףחוא . 321.61 ה .ס0 ./
 הבריקו הקיתעה ריעל חו; עיצמה יטלשורי ןולמ

 תורשפאו םיחרואל רשכ לכוא חיטבמ ןולסה .לתוכל

 .םוקמב םירחא םיעוריאו הווצמ רב ךורעל

 6 6; 6)י :גוריד

 ןליא הוו ןולס

 ת6סקס : / /אא . תסטס -3.18ת .ס0 ./
 םילשוריס רצק קחרמב הדוהי ירהב םקומוה ןולמ

 םינקתמהו םירדחה לע עדיס רתאב .הפועתה הדשבו
 עדימ ןכו םוקמב םיעוריא םויקו חוריא תויורשפא .ןולמב

 .הנש ידס ןולסה ךרענה שידיאה לביטספ לע

 6 6) 60 :גוריד

 םירה לצ ןולמ

 ת6סק : / / אוז . 65611 -תּהמנת .סס ./
 .םירדחה תא גיצמ חלמה םי יפוחל ןכושה ןולסה

 .םוקמב עצבל ןתינש תוינקהו תויוליעפה .הדעסמה

 6 63 () :גוריד

 א"זת ןוטלרק ןול

 ת66ק : / /א . 031 60ת .ס0 ./
 עיצמ ןולמה .אית לש המי ףוחל הפוצ ןוטלרק ןולמ

 עדימ רתאב .םיקסע ישנאלו םירייתל חוריא יתור\ע

 .הנסזה תורשפאו י;כדע ןוריחמ .ןולמה יתורישע תודוא

 6 6 ()כ :גוריד

 ןד תונולמ

 תספק : / /אז . 83206615 .ס0ס ./
 תועולסה טוריפ .לארשיב ןד תוקולמ תושר לש רתאה

 תורשפא .ןולמ לכב םיריחמו םירדח יגוס ללוכ תשרב

 .רתאה ךרד הנםזהו םייונפ םירדח יבגל הקידב

 םינוש תוריית ירתאל םירושיק םג רתאב

 6 00 66 02 0 :גוריד

 רות דג ןיע

 ת6סק : / /חאא . 61 ב-686 . סס ./
 רזגמל ההובג הרב תוריית יתוריש תקפסמה הרבח

 היתורישו הרבחה לע עדימ רתאב .יטרפהו יקסעה

 הרבחה .תוחוקלה ןודעומל םשריהל תורשפא ןכו

 .טנרטניאב תועולמ ירדח תקווועצסה ₪8א תגיצ/ היה

 םלועה יבחרב תועולסב רדח תנלמזה עצבל ןתינ

 .תוינש רפסמ ךות רושיא לבקלו

 (א 6\ (6כ (6)ג ()ג :גוריד

 אית לטנניטנוק הדמר

 ת6סקס : / /וחאש . :3ִּבַהּב .סס .11/
 עיצמו אית בלב םקוממ לטנניטנ;וק הדמר ןולמ

 רתאב .םיקסע ישענאו םירייתל שפונו הניל יתוריש

 .םיפירעת חולו ןולסב חוריאה יתוריש תודוא עדי

 6 6; ג :גוריד

 לארשיב םיצוביקה תולולמ .תשר

 ת6ספ : / /אש . א1.כמוג62 .סס ./
 .צראה יבחרב םיצוביקב החראה יתבו תועולמ תור

 ,ץראה יבחרב החראהה ירתא תודוא עדיס רתאב

 .ה;וסזה תורשפאו שפוע תוליבח לש םינוש םיגוס

 6 6) 6 :גוריד

 הירומ ןוסידר

 ת66ק : / /ששש . :381550ת -וסמנ הב
..1 

 תודוא עדימ רתאב הגיצמ הירומ ןוסידר תועולמה תשר

 .תעושה שפושהו חוריאה תויורועפא .לארשיב היתועולמ

 .רתאב דוע .תומזה עוציבל תורשפא ןכו יעכדע ןוריחמב

 תובטה הקינעונה דיסתמה חרואה תיעכות תודוא עדיב

 .תועחע

 6( 6 6 ג :גוריד

 הקירסא םורד

 ת%6%פ : / /שאט . מעצ . 00 .1/
 50116ת -ּהתתס 1.08 /

 ילויח עדימ םירבדה עבט לש הקירסא םורד רתאב

 םורד לע ויקפוא תא ביחרהל וא לייטל ןיינועמה לכל

 עצמ ןכו ואידיו יעטקו תונומת ללוכ רתאה .הקירטא
 .אשו;ב רוטילקת הריכמל

 6 6 6 ()י :גוריד

 פירט

 ת6סק : / /שאח . 6:1ןכ .ם00 ./

 םורד תא רקוסה םיאלימרתו םילייטסל עדימ רתא

 םורד תועידמ תודוא יללכ עקרו עדיס רתאב .הקירמא

 .תוצלמה .רוזאב םילויטמ תויווחו .תובתכ .הקירמא

 .דועו תוומת

 () 6: 6) 6; :גוריד



 םיאלימרת 69 .תוריית

 עבטה תנגהל הרבחה

 דק 0 / תשס : / / אוז . ףסתב .ס/

 5 תו ב ה . ו ו כ מ 0 ₪8 ₪ ..₪ הרקט ללסכ עבטה תעגהל הרבחה רתא
 דד - רתאב .דועו עבטה תרימש .רויסה יגור .תוריחה
 . 7 | עבט תרימש םחרופפ .לארועיב םילל לע עדימ
 ירחממ קלור .תופרטצהה תחרועכא לע עדיובו
 .הי?בב ןידע םיאצמ ) רתאה

 6 ( א 6 6 () :גוריד

1 0-> 

 טם"עב בוקסלפב

 66 : / /וחחז 135008 .00 .11/
 תועיסנה ילנכוס תודחאתהב הרבחה תועיסנ תונכוס
 הרבחה .יטואלניבה הפועתה תורבח ןוגראבו לארשיב
 םיחולועמ ןכו סכמ תוליטעו חולישוע יתוריש םג תקפסיב
 .םיעסונל עדימו תונסזה תורש .םיעצבמ רתאב .םידחויוב

 6 6 ₪ 0 0 :גוריד
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 םידוונילו ךוניח

 ןוירוג ןב תטיסרבינוא

 ת6סק : / /חז .ןכשוג . 30 ./
 .הבש תוימדקאה תוקלחמהו הטיסרביעואה לע עדימ
 ןכו היירפסה .םוקמב בושחמה טקיורפ

 .לגס יוענאו םיטנדוטס שופיח

 6 69 6ג (ג :גוריד

 ןליא רב תטיסרבינוא

 ת6סס : / /שא .כ3וג .הס ./
 .םיעוריאו תושדח .הטיסרביעואה תוטלוקפ לע עדי
 .סופמקב רויס ןכו רקחמ .תוירפסה

 6: 6 6) 4) :גוריד

 הפיח תטיסרבינוא

 ת<סק : / /אשש . תב 5ּב .הס ./
 .בשחמה זכרמ .היתוקלחמו הטיסרבילואה לע עדי

 .דועו טנדוטסל םיתוריש

 6 6 ()י :גוריד

 אית תטיסרבינוא

 ת6%ק : / /חאא . 6 .../
 תוי;כתו תועושה תוקלחמהו תוטלוקפה לע עדימ
 הטיסרבינואב םינות) ידסמו תוירפס .ןהב םידוסילה

 .דועו

 6% 6ג 6% 6 6ג :גוריד

 תורשפא

 יעדמל הטלוקפה - אית תטיסרבינוא
 הרבחה

 ת6ספ : //50121%. ספוג ,/
 תטיסרבינוא לש הרבחה יעדמל הטלוקפה רתאב
 םיעוכמהו םיגוחה תודוא .עדימ אוצמל .ןתיע אית
 ןכו דומילה ךילהתו םושירה תודוא עדימ .הטלוקפב
 םיט/דוטסל עדימ
 6 6ג (6ג )ג .גוריד

 - היגולופורתטאו היגולויצוסל גוחה
 אית תטיסרבינוא

 ת6סס : / /50123% . שב בס ./
 היגולופורתנאו = היגולויצוסל | גוחה לש \רתאה
 לגסו גוחה לע עדימ רתאב .אית תטיסרבינואב
 תמישר .םי;ושה םיראתל םידומילה תויעכות .הארוהה
 גוחה םעטמ םימוסרפ .יתעשה ןועידיה ןמ םיסרוקה
 .םיטנדוטסל שדקויש רודסו

 < 6 () 6) :גוריד

 לאלצב

 ת6טק : / /ששא 2628161 .ה0 ./
 .בוציעו תוענסואל לאלצב תיימדקא לע עדימ רתאב

 םיטנדוטסל עדי .סיהיבב תוקלחמה טוריפ ללוכה

 .סיהיבב תומייקתוסה תוכורעתמ םימולצת ןכו

 < 6 69 6; 6) :גוריד

 לגעסה

 תספק : / /501 21% . 6 0 ./

 8 66 65 / 5 6וג86ת 65 . 61 /

 היגולויצוסל .גוחה ידימלת לש ילאוטריוה םמוקב
 םילמז חול רתאב .אית תטיסרביעואב היגולופורתנאו
 תמר רקס .םינ;חבמ ידעומ חול .םידומילה תנשל

 .דועו גוחב הארוהה

 6 ( א (6ג (ג :גוריד

 םיטלדוטסה רתא

 ת6פק : / /שאא . כטט . סס .11/56066ת%5 /
 םידומיל תודוא עדיס יויט.יב לש םיט;דוטסה רתאב
 םיטבלתמל תוצעו עדימ רתאב .לארשיב םייאטדקא

 הנכה | .תוימדקא תעיכמ .דומיל תודסומ .תריחבב
 .םיסרוק רפסמב םידומילב עויסל רודמ .ירטסוכיספל

 .םיט?דוטסל םייוליב ךירדמ ןכו םוחתב םירתאל םירושיק

 6 6ג 6) 6ג () :גוריד

 םילשורי תירבעה הטיסרבינואה

 ת6סק : / /חאא .תטר1 .36.11/טתסא/
 תספכ סא / גתה גת . ג /

 .הטיסרבינואה לש תבשחוממה עדימה .תכרעמ
 בולישו םיטנדוטסל עדימ .םיבר םיאשועב עדימ ירגאב

 .תינונס תכרעמ םע

 6 6 6 () :גוריד

 הפשרה - תירבעה הטיסרבינלואה

 תפסק://ח.תטר1.80.11/טתפט/
 סמ סא /תפוגממ ה מ: 3תו . 1תו1 /

 לש בחר טוריפ .היתומגסו הטיסרבינואה ללע עדי

 םישדח םיטנדוטסל םיטרפ דועו המשרהה ךילה

 .םידומילה םוחת .תריחבב עויסל רתאב דחוי רודמ

 () 6 () () :גוריד

 םיסחיל גוחה - תירבעה הטיסרבינואה
 םייסואלליב

 ת66ק : / /8682ע .פסס0ס ./
3/0606 / 

 הטיסרביעואבש םיימואל;יב םיסחיל .גוחה רתאב
 םידומילה תוינכות תודוא עדימ םילשוריב תירבעה
 .םיסרוקה ןותנש .גוחב םידמלנה םינושה םיראתל
 .דועו לגסה תודוא עדימ .הלבקה יאנת

 < 6 ( (כ :גוריד

 - היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה
 תירבעה הטיסרבילואה

 ת6סס : / /5003010ַָע .תוָבב ./
 לש | היגלופורתעאו  היגולויצוסל .הקלחמה רתאב

 תוינכות תודוא עדימ אוצמל ןתיע תירבעה הטיסרבי;ואה

 תודוא עדימ .ןותאשב םיסרוקה תמישר .גוחב םידומילה

 .דועו לגסה ירבח

5 

 63 6 6 :גוריד



 תוללכסו תואטיסרביטוא ₪) םידוילו ךוליח

 טנטנדוטס

 ת6סס : / /לחחז . 5וג86ת6 . סס ./
 עדימ ליכסו םיטעדוטסל דעזמה רתא
 עצצבת ראשה ןיב .םרובעב םידחוימ םיתורישו
 תואוולהה .תפלמ תודא עדימ רתאב

 הרכועהל תוריד תודוא עדימ רגאט .םידומילל

 םיפיט .םיט;דוטסל תועדמ חול .תעועמו
 .תרשממ רגאמ .תזומדקא תודובע תלכהל
 דועו תויטפ

 6 6 60 6 גי .גוריד

 םש גו מ התסאו 19 ןעס
 כ כ ₪ < 5 0 8-68

 ב ב פנס | תשסה החדש | "או / עב!( | א ו( 1 ב

 | נ

 5 7 / תורבצ 5518 אתוסיא | 2 יי 3

 ו

 עבש-ראב תיגולוטכטה הללכסה

 תספק : / /חאא . שס הס ./

 .תויומלתועה .תעיכמ לע עדיח הללכמה רתאב

 ראותל לולסמ .םיאסד;נהל לולסממ .תויעוצקמ תורשכה
 םיטנדוטסל עדימו

 6 6% 62 6) :גוריד

 םילשורי תיגולוטכטה הללכמה

 ת6סק : / /חז . 706 .סשש ./
 תנכושה השדח |תימדקא תיגולוכט הללכמ
 לש יגולונכטה סיסבה תא קזחל התרטס .םילשוריב

 תא חתפת הללכמה .ץראב תוטדקתמה תויועעתה

 הירגובל קינעתו סישת םידומילה תעשב הירעש

 .תירבעה הטיסרבינואה ףותישב ןוששאאר יטדקא ראות

 6 6 6 () :גוריד

 ןג-תובר םיטפועמל הללכמה

 ת6סק : / /אאא . ע1-188א .7/

 לע עדימ הגיצמ ןג-תמרב םיטפשמל הללכמה

 הארוהה לגס .ראותל םידומילה תינכות .דסומה
 הלבקהו םושירה יאנת תא ןכו םוקמב

 6 (6ג (כ :גוריד

 לארשי לש תיסדקאה תשרה

 ת6סס : / /שאא . בס ./

 סקדניאכ עמושעמ לארשי לשע תיסדקאה תוערה רתא

 םירושיק ליכטו לארשיב תוללכונהו תואטיסרבינואה לש

 .םהירתאל

 6 63 6כ :גוריד

 98 םיכוס

 תססס : / / ואז . ב0398 . בס .1/
 .תוברתהו ךועיחה דרשמ לש םירומ תרשכהל הללכמסה
 ןוכסו הארוה ידבוע תרשכהל ףגאה תורטמו ידעי

 לע עדימ רתאב ןכ ומכ .אשטב חותיפהו רקחסה

 .לארשיב תוללכומה

 6 6) 6) () :גוריד

 החותספה הטיסרבינואה

 ת6ספ : / /לחאז . סססתונ . ב6 ./
 תטישו דסומה לע ףיקמ עדיס הטיסרבי;ואה רתאב

 לכ לש תטרופמ המישר .וב הגוה;עה קוחרומ דומילה

 רךילהת לע רבסה .םיעצומה םיסרוקהו דומילה תוינכות
 תועחו היירפסה תוליעפ לע עדימ .המשרהה תויורשפאו

 .דועו אדמל םירפסה

 6 63 63 6) )ג :גוריד

 החותפה הטיסרבינואה - םלח

 ת66ק : / /6616ת .סססתט א ./
 הטיסרבינואה לש קוחרוט דומילל בושקת טקיורפ
 עויסו דומיל תויורועפא םיטנדוטסל עיצמה החותפה

 םיט;דוטסל עדימ רתאב .בשחמה תרזעב םידומילב
 ןכו טקיורפה תרגסמב םיעצומה םיסרוקה תודוא

 דועו יסרוק םינויד םורופ ןוגכ םיעושועש םיתוריש

 6% 6 6ר (* (כ :גוריד

 םילשוריב הקיסומו דוקירל הימדקאה

 ת66ק : / /אאא . ךס . גס ./
 םיטרפ .הימדקאה תוליעפ תא גיצמ הימטדקאה רתא

 ןוכיתה סיהיב לעו היסדקאב םוירוטברסנוקה לע

 6 63 6 6כ :גוריד

 ןוינכטה

 ת6סק : / /יחא . םסס0םת סת ./
 ןהב םיעצומה םיסרוקהו דסומה תוטלוקפ לע עדי

 רתאל תורשפא .םוקמב םיכרענה םירקחמ לע עדימ

 .דסומה ירתאל םירושיק ןכו לגס ישנא

 6 6 60 6: 6) :גוריד

 םילייטצמל תינכות - ןוינטכטה

 ת66ק : / /פחז . 660ת0ת . ב0 ./
 6א06116ת06/

 םירשכומ םיט:דוטסל תרשפאמה ןטכטל תידוחיי תיעכות
 םידמילה ךלהמב תוימדקאו תויפסכ תובטה לבקל
 יכרד .תיעכותה תודוא עדימ רתאב .ןועאר ראותל
 םילבקתמה םיט.דוטסל תועתי/אה תובטההו תופרטצהה

 65 6 () :גוריד



 רפס יתב - תוללכטו תואטיסרבינוא ₪9 םידווטילו ךועיח

 עדסל ןמציו ןוכוב

 ת6סק : / /וזצ .ז6ס1 ?חבתת . ב0 ./

 ןוכסה תוקלחמ לע בר עדימ ןמציו ןוכמ רתאב
 הרשכהה תודוא עדיס .ןהב םיכרעעה םירקחמהו

 .דועו לגס יועעא רותיאל תורשפא .םוקמב עדמ ישנאל

 6) 6 6ג () :גוריד

 רךוטיחל יקסניול תללכומב

 1%66ק : / /וא . 160125א%צ ..1/
 תודוא עדיס רתאב .םירומ תרשכהל יטדקא דסומ

 ךילהתו הלבקה יאנת .םוקמב דווילה תוינכות
 עדימ .תושדח .עדיסה ירגאטו היירפסה .המשרהה
 .דועו םיט;דוטסה תדוגא יתוריוע תודוא

 6 6 6) () :גוריד

 ןיפור תללכב

 ת6סטק : / /חטא . תוגססנ ם . 0 ./

 החמתמ ןיפור רותרא םש לע ההובג הלכשהל זכרמה

 .םימדקתמ םייגולטכט םידוינילבו לוהיה תועוצקמב

 הדועתהו ראותה ידומיל תויכות .תוטרופס רתאב
 דועו היגולטכטה .תורייתהו תואלולמה .הסדעהה יונוחתב

 6( 6ג () :גוריד

 יח לת תללכוב

 ת6טק : / /טיחז . 66183 .הס .1/
 םיראת הקינעמ יח לת תללכס .ןופצה לש הימדקאה

 יאסדנה יראת .בשחמה יעדמ .היגולשכטויבב םיעושאר
 ךילהת לע עדימ רתאב .דועו תוטוש תומגסב

 .םיטנדוטסל םיתורישו םוקמב דומילה תודיחי .המוערהה

 ףסויו יח לת לש םרופיס רתאב .ךכ לע חףסונ
 .םוליצה ןואיזוממ תוכורעת ןכו רודלפוורט

 (ג 6 6; (ג :גוריד

 הזנב

 ת66ק : / /אאא .וסת2ב . 00 ./
 סקדניא רתאב .לארשיב םיטנדוטסל דעוימה רתא

 .םיענשש םימוחתב םיטנדוטסל עדימ .גווסמ םירתא

 רכוע תדרוהל םיטנדוטסה קבאמ רוקיס .תובתכ

 .דועו תויורכיהו םיששורד .תועדומ חול .דומילה

 6 (ג 6 ( :גוריד

 הלכושעהה ביתנ

 ת66ק : / / חח . 35%81 8 . סס ./
 לע ףחיקסו ןווגב שדיס ללוכ 98 הלכשהה בית/ רפסה

 ללוכ רתאה .לארשיב תועושה דומילה תויורשפא
 שופיח וב עצבל ןתיעו רפסב לולכה עדיסה ןמ קלח

 .דומיל יסוחתו תועוצקמ יפ-לע

 (6) 6 6 6) :גוריד

 םטל
 תשסס : / /יוא . 066 . בס . 11 /06806081.16צש /

 ירהל תוטיב .םולשה קמעב םיבלושמ עבט ידומיל

 .םטל תתומע לש הדש ידומילל זכרה אצמ השעס

 יטםוחתב תואצרהו תויוליעפ .םילויט םייקמ זכרטה

 לש הירוטסיהו היפרגואיג .היגולואיכרא ,היגולואיגה

 .זכרמה תויוליעפ תודוא עדיס רתאב .לארשי ץרא

 6 6* 0, 0י :גוריד

 קילאיב טרוא

 ת6סק : / /כ1311א ...1/
 תודוא עדימ ורתאב גיצוממ קילאיב תירק טרוא סיהיב
 .םיישיא םיפד .םידיטסלתל הדובע יסד .המשרהה ירדס

 דועו םילפועל החצעה רודמ

 6% 6 6ג :גוריד

 לארשי טרוא

 ת66ק : / /אאא .סמ6 סנש ./
 .תילאוטריו היירפס ,טרוא תשר לש הירוטסיהו עדי
 .דועו תושדח .םידיסלת לש םיטקיורפ .תויומלתשה

 6 65 6) :גוריד

 יקסבולגניס טרוא

 תססס://51תש310ט5א1 סט ./

 סיהיב לע יללכ עדימ ליכמ טרוא סיהיב רתא
 .םילוידל םיטורופ .םירושיק .סיהיב ידיפלתל םיתורישו

 .דועו יכוטיח עדיוב

 63 63 63 6 (כ :גוריד

 איוענה לשא

 ת6סק : / /וא . 6561 .ת6ש60ט ..1/
 סרוק ללוכ תשרב אישעה לשא לש הדיסלה זכרוב

 ללוכ ויתויוליעפו םוקמה לע עדימו חשו! תביתכל

 .סיהיב וידר לש לוק יעטק

 6 6 (; :גוריד

 עבטל סיהיב

 ת6סק : / /שאא .ת66ט151ס0ת .1/
 6078 86 6 / תסאב . תו /

 .סיהיב לע .איתב הרבחו הביבס .עבטל סיהיב

 .הדיחו םוקמל רושעה תש .תוועשדח

 6 6) 6) :גוריד

 הליגב חףיקמה סיהיב

 ת6סק://אאא.7110.ךְת ..17/
 רךרענה טנרטניאה טקיורפ לעו סיהיב לע יללכ עדיב
 תיבב בשחמ רוותס ךויח לע רבסה ףסועב .וב

 .רפסה

 62 6 )ג :גוריד

 ילוה ןוכית

 ת6ספ : / /51צ .60/20162/
 ליח לש צלוה תיגולונכטה הללכהו ןוכיתה סיהיב

 דומילה תומגוס תא ורתאב גיצמ לוע תשרו ריוואה

 תועצומה םינלושה הפועתה תועוצקמב תועצומה
 .תיתרבחה תוליעפה לע עדימ .רתאב דוע .םירחושל

 .וכו םוקמב הריוואה

 6 6 6: :גוריד

 הנוטיד ןמניז ןוכית

 ת6סק : / /שא . 6656:6-ת6מ ./
 800015/21תתהת

 עדימ הנוטידב ןכושה ןמניז ששיע ףיקמה ןוכיתה רתאב

 םידיסלת תודובע | .וב | תויוליעפהו סיהיב תודוא

 הביבסהו הנומיד ריעה תודוא עדימ .םיעוש םיסוחתב

 .דועו

 62 6; 6 6) :גוריד



 הארוה 6) םידומילו ךועיח

 חותיפ רקחונל להניסה
 לארשי טרוא - הרשכהו

 ת6ספ : / /אא .וסס .סמ< סט .
 ה

 י\ע;או םירומ .םידימלתל דעוימה יכטיח רתא

 .םידימלתל ןויד תוצובק ללוכ רתאה .ךועיח

 םיחתופמה םייכויח םירצומ יבגל עדימ

 רפסה יתבב חטש תוליעפ ,פומל זכרמב

 סיהיב תרגסמב קוחרממ הדיסלל םיסרוק ןכו

 .ביבא תי;ונס-טרוא ילאוטריוה

 (> 02.( (2(כ-גוריד

 םיזכרוטה ףגא - ךוניחה דרשמ
 םייגוגדפה

 ת6ספ : / /יאצ . ₪3וג:03610ת .ףסט .1/
 תה נס התו

 םייגוגדפ םיזכרמ 80-כ הליעפמ ךועיחה תכרעמ
 חותיפלו הארוה ידבוע לש תומלתשהו הכרדהל
 יבחרב םיזכרמה תודוא עדימ רתאב .הארוה יעצמא
 .םהיתולועפו יץראה

 6 60 () :גוריד

 דפ 5
 ת66ק : / /אאש . +סוגנמ6%365 . 00 ./

 םיבשחמל הדיסל יזכרמ לש תיטואלניב תשר

 בשחוה יזרב טולשל םירומלו םידימלתל .תעייסמה
 תשרה לש םידומילה תינכות תודוא עדימ רתאב
 .םיסיתובו רפסה יתבב לארשיב התוליעפו

 6 6; (ג :גוריד

 סמטטיסוידא

 ת6ספ : / /אש . 63115 5 505 . 0 .1/
 .ךויחב עדיסה תויגולוכט םוחתב החמתמה הרבח
 םייגוגדכ םיוטושיי םיבלשמה םיטקיורפ תחתפמ הרבחה
 תודוא עדיס רתאב .םיבשחמ תרושקתו בשחמ יבלושמ
 םירטאמ .םוחתב םירומל תואנדסו .תומלתשה .תוינכות
 .דועו םייעוצקמ

 6% 6% 6ג :גוריד

 םלתושל ךירדסה

 ת6טק : / /זא .תססס . א6:6ת3 .ץסט ./
 בר עדימ תקפסמ םיידוסי לעה םירומל תומלתשהה ןרק
 םירומל תומלתשהה תודסומו תויורשפא לע הרתאב
 יבגלו תויומלחשהל המשרהה יכילה יבגל עדימ רתאב
 .המלשההו הבוחה ידומיל

 6 (א 6) (ג :גוריד

 יםסדקאה צורעה

 ת6ספ / / : סט .קסמסכ ,.1/
 צורעה טקיורפ לע םיטרפ לבקל ןתינ רתאב
 צורעה .ןליא רבו הפיח תואטיסרבינוא לש ימדקאה
 .הליהקל םייאבדקא םינכת רדשמ

 ג 63 6: :גוריד

 ם9 םוז שחתה קא+%4 ?%ה םפס
0 .8-.6 

 6 7 טה | קותטות ההקחפ = 542%ל ץב6ה55 4

 אלא

 לארשיב םירומה תורדתסה

 תססס : //אא 0.1 /
 הבס לע דומלל ןתיע םירומה תורדתסה רתאב

 רתאב .לארשיב םירוסה ןעמל ויתולועפו ןוגראה

 תועצומה תועושה תויוטלתשההו תובטהה תוגצומ

 תתי ןכו םירומה תויוכז לע עדימ ןתיע .םירומל

 .ןוגראה תושדח חולב ןייעל תורשפא

 6 6 6 6; :גוריד

 עבטה לש האלפומה הפששה

 ת6סס://אחא.066.80.11/5016ת06/
 3התנתססת

 אשונב תקסועה םיי;יבה תוביטחל םידומיל תינכות

 רקח תומיועמל תועצה רתאב .עבטב תרושקתה

 םוחתב םייטסלוע ט;רטניא ירתאל םירושיק .םידיסלתל

 החמומל תולאש תניפ ןכו

 6\ 6% 6 6% גוריד

 םהיניבש הו היגולונכט ךוניח

 ת6סק : / /א .ק6מ50תה1 5.
/681118 

 רוניח יש;או םידיבלתל עדיס קפסל ותרטמש רתא

 ללוכ רתאה .ךוניחב טנרטניאהו םיבשחמה בוליש יבגל

 םינושש םייכויח םיכילהת רואיתל הידמיטלומ תוגצמ

 תשרב ךרויח ישעעאל םילכשומ םילכ קפסמ אוהו

 6 6 (כ :גוריד

 תיכוניח היגולוטכטל זכרמה - ח"טמ

 ת66קס : / /וזא . 066.30 ./
 הגצה ללוכ חיטמ לש םיעושה םיטקיורפה רואית

 .ויתוקלחמו חיטממ לע עדימ .תיביטקארטניא

 < 6 6 6 () :גוריד

 םילשורי זוח - ךועיחה דרשמב
 66 : / /שאצ . 6308610ת .ץסט ./

 4525316ת/
 ,בהז לש זוחמ - ךוניחה דרשמ לש םילוערי זוחמ רתאב

 תודוא יטסיטטס עדימ .םיתורישהו תויוליעפה תודוא עדימ
 .דועו םינופלט ןופלא .זוחמב ךוניחה תודסומ

 () 6 6; :גוריד



 קילקב דומלל
 תשס : / /אאש . = .ססת/

 ת6תסתפ /0:8016 /77 88 /בסתס . ת6תו/

 תוידומיל תומיעמ תרזעב ךעשיחב קסועה רתא
 תוטיועמל .תואסגוד רתאב .תויביטקארט ניאו .תובששחומוב

 .תומיועמה .םילילמת דבעמ ייע ורצואש תובשחוממב
 .עדיסה ןוגרא םוחתב רקיעב תוזכרתמ תועצומה

 6 6 ()י :גוריד

 םורעדמ

 ת6סק : / / טז . ובה סת . סעד ./
 ךוניחה דרשמל ףתושמ םורעדומ יכו;יחה לעפמה

 .םורדב היגולונכטו עדמל ךרו;יחה םודיקל יישר ןרקו
 תויכוניח תומזוי לעפוסה תורטמ תודוא עדיס רתאב
 דועו םדקמ אוהש

 6% 63 6ג ;גוריד

 הארוהב םדא חוכ ףגא - ךוניחה דרשעמ

 תפסס : / /אט . 6800861 סמ .ץסט ./
0030-8031 

 עדימ ךטיחה דרשמב הארוהב םדא חוכ ףגא לש רתאב
 .םיצירמת .תומלתשה ילומג תודוא הארוה ידבועל
 .תמנגודכ םיישומיש םיספט תדרוהל תורשפא ןכו תואלמג
 .השפוחל העקב ספוט

 6% 6 (6ג 6) :גוריד

 ידוסי ךוניחל ףחגאה - ךוניחה דרש

 ת6סק : / /וחז . 630ג03610ת .ףסט .1/
 ץצ1

 ךויחה דרשמ לש יגוגדפה להנמב ידוסי ךטשיחל ףגאה

 םיאע םיאשונב ידוסיה ךוקיחה תודוא עדיס ורתאב עיצמ
 .רתאב דוע .דועו הארוהב בושחמ .דוסי תויוסוימ :ןוגכ

 םירתא לע תוצלמהו םוחתב תויוליעפ .ןויד תוצובק
 .םיטניאתוב

 6% 6% 6% 6% :גוריד

 תינרות תוברתל ףגאה - ךוניחה דרועב

 ת66ק : / /יחזא . 64וג:0863.0מ .ץסט ./
 ססעהתג%

 עעדימ ךוניחה דרשמבש תיערות תוברתל ףגאה רתאב
 .םיסינתסבו תויושרב .תי;רותה תוליעפה יזכר תודוא
 עדימ .םידעומו םיגח לע תוטטיצו תורמא .םיטוקיל
 תולייח .תורומכ תורישו ימואל יתוריש תודוא תובל
 דועו ףגאה תרגסמב

 6 (< 6 6 6) :גוריד

 הפיח זוחמ - ךוניחה דרש

 ת6ספ : / / וזו . 63008 610ת .ףסט .11/
 תה1ה/

 עדימ תוברתהו ךועיחה דרשמ לש הפיח זוחמ רתאב
 .יתפוקת ןועדימ .לה;נםה רבד .תו;אעה ויתודיחי תודוא

 .דועו םיצלמומ םירתאל םיראעיק .ךטיחה תכרעמ תאעדח

 6( 6% 6( () :גוריד

 זכרו זוחמ - ךוקיחה דרועב

 ת66פ : / /ששא . 60103 6ס0ת .שסט .1/
 תוס מ 2

 עדימ עיצמ תוברתהו ךועיחה דרשמ לש זכרה זוחמ

 םירומל תושדח .רוזאב תויכוניחה תויוליעפה תודוא

 .דועו תועדומ חול .םיישוטיש םיספט ,הארוה ידבועו

 < 6) 6 :גוריד

 הארוה 6 םידומילו ךועיח

 ןופצ זוחמ - ךוניחה דרשמ

 ת66ק : //שאחח .64003%10ת .ףסט .11/
 תס:סת/

 לע שלוח תוברתהו ךועיחה דרשמ לש ןופצה זוחמ

 .ןלוגה תוסנרב .ןדריה קמעב .לילגב ךועיחה תכרעמ

 עדימ רתאב .ןאש תיב קעבו ודיגסב .לאערזי קסעב
 .דועו ןופלא .זוחטב םיטקיורפו תומזוי תודוא

 6 6 () :גוריד

 תינונס

 תסספס : / /אאא1 . פתוגת1 6 ../
 פתטתנף/

 אוצמל ןתיע רתאב .יצראב בוטה יכוניחה עדיסה זכר

 עדיס יתרש .ןיילעוא .תוכורעת ללוכה ילאוטריו ןואיזווב

 ילאוטריו םירומ רדח .םיינורטקלא עדיס ירגאט .םייכועיח

 דועו תרושקת זכרמ .םירומל הליהק הווהמה

 6% 6% [ ג א 6% גוריד

 בלחשט

 תספק : / /168עת . 5תונת 60 .2./
 .תיעונס י-ע החתופש תשרב הדיטלל תיכוניח הביבס

 תבשקותמ הדימלל תפטעמכ שמשמ טקיורפה

 תכרעמה תודוא עדימ רתאב .תירבעב תינשדח
 דועו םיירשפא םישומיש .חותיפה יכילהת

 6 6% 6% < 'גוריד

 ךנושל דסל ינולע

 ת6סקס : / /וח . 660016169 . 6
 סתטה 116 / 28% / 1602 /1366 . תשתוב /

 תירבעה ןושלל הימדקאה לש ךנושל דמל ינולע
 תירבעה הפשב רושקה עדימו םישודיח םיללוכה

 6 6 6; :גוריד

 יילת ןרק
 ת6סק : / /83.508 . 8תוגמ+ 6 12 ,/
 ךו;יחב רפס יתב רפסמ תדגאמה תיכוניח ןרק

 תודהיה ידומיל רובגת הידימלתל הקינעמו יתכלממה

 תודוא עדימ רתאב .תיטסילרולפו תינלבוט חורב

 תויוליעפ תודוא עדימ .םיפתתושמה רפסה יתבו ןרקה

 .דועו עובשה תשרפ יפד .תוילמרופ אל

 < (א (3 () :גוריד

 תשרב היגולוטכטו עדמ - ריטב

 תק : / / זוז .ח4 6 . 80 ./
 םיקסועה תא תרשל הרטמב םקוה ריטמ רתא

 היגולועכטהו עדמה תועוצקמ לש הדיטלו הארוהב

 םוחתב םיקסועה םילוכי רתאב ידוסיה סיהיבב

 ינכדע עדיסב ןייעלו הליהקה ירבח ןיב תועד ףילחהל
 .םייט;נבלרה םיאשושב

 6 69 6: 6 0 :גוריד



 תשרומו הירוטסיה ₪) םידוטילו ךוטיח

 הירוטסיהה לגלג

 תספק : / /אאא . 066 ב0 ./
 ת156ס0עצ /431081 /

 היגולונכטל זכרמה לש ירוטסיה רתא

 אשטשב האש לכב קסועה תיכוניח

 רתאה קסוע הנעשה .םיוסמ ירוטסיה

 םירודמ העברא ליכמו ינו תיב תודלותב

 רושקה יראב לויטל הצלמה --ןויליג לכל

 תורוקמו םירתא .הדיח בתכ .אשועב

 םיטדוק תוויליג ןויכראו םוחתב םיצצלסומ

 6י(6א 6% 6 (.\ גוריד

 ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראה

 ת6סס : //51 008 .םטר3 הס .11/82001065/

 ןתיע .ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראה רתאב
 .םוקמב רומשה רמוחהו םיכמסמה יבגל עדיס אוצמל
 םימוטרפ רחבמ .תועאעה םהיתויוליעפו םיעויכראה העבמ
 .דועו םיכמסמו

 6 63 6 :גוריד

 הינאטוטסיה

 תשסק : / /215%6003ת18 ../
 בר עדימ ללוכה רתא .הירוטסיהה ירחושל הליהק

 דוע .התארוהו הירוטסיהה םוחתב םירומלו םידימלתל
 םיחמומ םע תוחיש וכרעיי ובש םיעויד רדח .רתאב

 רתאה יחמומ תמישר .תועדומ חול .םיירוטסה םיאועועב

 .םיליעפ םיא ןיידע רתאב םיקלח רפסמ .דועו

 6% 6% 6% 0 6% .גוריד

 םילשוריל ךרדה לע קבאמה

 ת6סק://;חא.066.30.11/ת15%60עץ/
/ 353 

 םילשורי לע רוצמב קסועה יביטקארטניא .רתא
 תולשלתשה תגצומ רתאב .הילא ךרדה .תצירפבו
 .אשושל םירושקה םיכמסמ .קבאטה ךלהמב םיעוריאה
 .דועו ןויד תוצובק .תועומת .תופוב

 49 69 6) :גוריד

 תימלשוריה הקיאזומה

 ת6סק : / /אא1 .םוגר1.36.11/76מ20/
 עדימ .שימי דעו ןושאר תיב ימימ םילשחיב ילאוטריו רויס
 לכב םיראעקה םירתאב רקבל תורשפא ללוכה ןוגמ
 הכוראה הירוטסיהב תויזכרמ תויומד לע עדימ ןכו הפוקת
 ריעה לש
 ( 6 6) (גי :גוריד

 30-ה תונשב ייא תוקומת תכורעת

 ת66ק : / /שאט .פתטטט .2 ./
 יטזחונ 5 סוגת / ןכ8 1 /

 םלצה לש תוטומתה תכורעת תא ליכמ רתאה
 .לארשי יץרא אשועב רשיפ דראוודא

 62 65 6: 0 :גוריד

| 80 

5 ₪ 6 ₪- 
 59 !םשנ 4

 ןוירוג-ןב תשרומל זכרמה

 ת66ק : / /%אא . סוג . 30 . 11 /26ת -סוטענ סת /
 06662 . 6ת/

 זכרמה לש רתאה ךותב תירבעב ןיינעמ הדיח בתכ

 תילגנאב ובורש ןיינעמ רתא - ןוירוג-ןב תשרומל

 6 6 6 :גוריד

 תיזורדה הדעה

 ת6סק : / /שא6 . 5תוגמנ 6 .%12 . 3.1 /6מוג2 /

 תונותיעה .תכשל | תיזרדה הדעה לע טבסמ

 גיצמה רתא תריציל ורבח תיעונסו .תיתלשממה

 לארשיב םיזורדה יעוריאו ייחמ םיטוליצ

 6 6 (\ 6 (ג :גוריד

 םירגנלוהה םילועה

 ת<6טק : / /שוחז . 60016165 . ססת/ 505
 סה טפט 1

 רתאב לארשיל הירגנוה ידוהי תיילעל שעדקומה רתא
 טוריפ .תירגנוהה היילעה לש הירוטסיהה לע עדימ
 תויורשפא .םיישומיש םירתאל םירושיק ,הלועה תויוכז
 .דועו טשפדובבו יץראב תירבעה ידומיל

 (א 6 (ג :גוריד

 םישיסח לע םישיסח

 ת66ק : / /אאש . 61 .סמ6 .11/3%52ז8 /
 981 /500ת50 .תשת/

 60 לע 60 תכורעת תא הגיצינ לארשיל תמייק ןרק
 תוטש םישיסחמ םירחב םימוליצ םישיסח הגיצמה
 הנידמה תועש יפ-לע תוניוממ .תונומתה .הנידמה
 .םלצה םשו המש ןיוצמ תחא לכ יבגלו
 6% 6 6% 6 (ג :גוריד

 ןדידוענ

 תשס : / /שאש . 0110%2 .סס .11 /תּבְנ בת /
 ישעא .לארשיב הימרוא יאצוי -- ןדידשע תליהק
 ברעמ ןופצבש הימרוא רוזאס לארשיל ולע הליהקה

 םילכאטו הקיזומ .הדעה תודוא עדיס רתאב .ןגייברזא

 .דועו הימרוא רוזאמ תוקומת .םייתרוסב

 6 6 6) :גוריד



 תודובעו עדימ ירגאס - תשרומו הירוטסיה 6) םידומילו רוניח

 הירוטסיהה רירדוב

 66ס : / /שאא . 31560צ . 00 ./
 תופוקתב םיקשועה םירתאל סקדניא הווהמה רתא

 הפוקת יפ-לע םיגווסמ םירתאה .הירוטסיהב .תועוש

 .דועו םיקחשמ .טסקט .תוקומת :םנכות יפ-לעו

 () 6 () :גוריד

 בגנב הנוועארה םלועה תמחלמב

 תסספס : / /שאש .ת6ש6180 .2 ./
 תו-תוסנ 18 1

 םלועה תונחלמ לש הירוטסיהה תא רקוסה עדימ רגאמ

 םיבזשחה םיעוריאה לשע תוריקס רתאב .בגנב ה/אשארה

 י"ע בג;ה שוביכ רואית .הפוקתה ךלהמב רזאב ורקש

 םילייחל שדקומה דחוימ רודס ןכו םיכרותה ידימ םיטירבה

 .תוברקב בושח קלח ולטשע םילרטסואה

 6 (א ( (ג :גוריד

 גרבללו לואר

 תססס : / /אש . :ּהסוג1 -א31 1 6תכ0 6 . ססתו/
 בטעג/

 תומוא ידיסח ילודגמ .גרבעלו לוארל שעדקומה רתא
 .תא ללוגמ רתאה .הייעאששה םלועה תונחלמ רוביגו םלועה

 ןמזב הירגנוהב םידוהי יפלא ליצהש שיאה לש ורופיס

 הכז םהל םידוביכה לע עדימ .רתאב דוע .האושה

 .םייט;בלר םירושיקו .םלועב ותחצנהל תודוגא .גרב לו

 6 6% 6 0 6% ;בוריד

 ילאס אבבה תבישי

 תססס : / /שא .כּבְמּב5ּבַב ב .ס/
 ירופיס .ילאס אבבה לש ותחפשמ רופיס רתאב

 .ןוגראל םורתל תורשפאו .יעובש ףד .םיסינ

 () 6 6 6) :גוריד

 ןויצע רה .תתבישי

 66 : / /שוזא .טפת-<ס0:8ב .סשש/
 תושרפ יאשונב םירועישוע ללוכה ינורטקלא \וערדמ תיב

 .דועו הכלה .עובשה

 () 6 () :גוריד

 ןויצע רה .תבישי לש םירגובה ןולע

 ת66פ : / /שחא .66210ת .סמ6 .31/310ת/
 3ת86א . ג6תו1 /

 .ןולעב םיאשוט יפל וא ןויליג יפל שופיח תורשפא
 תא םיעיינעמה םיאשוטו םיעוש תד יאש לע עדיס
 הבישיה ירגוב

 (א 6) 6) :גוריד

 תרדושוס הטיסרבינלוא

 ת6שק : / /אא . ת66טנ 510ת ,..1/
13% 

 רבכ ליהצ ילגב תורדושמה תואצרהה לש רתאה
 ואציש םירפסהו תואצרהה לע עדימ .םינש רפסמ
 .תואצרה עומשל תורשפא ןכ-ומכ .םהיתובקעב

 6% 6 63 (ג :גוריד

 לוח תונויד

 66 : // אאא . 5תונתנ 6 . 12 . 1 /טתווגפסטת
 /ףטמ6

 הכורעתב .לוחה תעוידב תקסועה תילאוטריו הכורעת

 תכרעמה | .תילחה לש התדיל תודוא םירבסה

 לש תעומת גולטק .רתאב דוע . וכו הלוע תיגולוקאה

 .אשונב םיפסוש םירושיק ןכו םלועבו יץראב לוח תוויד

 6 65 6 ג () :גוריד

 הקיתעמה ריעה

 תספק : / /אאא . 5000181068. .1/

 .תואטיסרבי;ואו רפס יתבב םידיסלת לש תודובע רגאב

 .ךלועמ תודובע חולועל םגו רתאה ןמ תודובע דירוהל ןתיע

 6 (ג (ג 'גוריד

 ןוזמה תיייעעתו תייגולוטכט תוחתפתה
 לארשיב

 ת6סק : //15286150 .תעסס נחה
 טרוא סיהיבב ט התיכ ידיסלת ייע הנבנש רתא

 לבויה תעש דובכל הנב) רתאה .ןולקועא ןוסנור

 רוציל היגולונשכטה תוחתפתה יאשונב קסועו לארשיל

 .הבועת :תוירקיע תורבח שולש גיצמ רתאה .ןוזמה

 גרבסלרקו תילע

 6% 6 6) :גוריד

 לארשיב היגולוטכט תוטש םישיסח

 ת6סס : //110:82צ .הב6טּהתססב ס/
/2006 

 תא |הגיצמה םיטנדטס לש  רקחמ |תדובע

 לארשיב הגשוהש תיגולועכטה המדיקהו תוחתפתהה

 .תיאופרה .תיאבצה היגולועכטה יסוחתב המויק תושב

 תופוקתו םימוחת יפ-לע גווסמ רתאה .דועו תיאלקחה

 .דועו םיחנומ ןולימ .םירושיק ללוכו ןמז

 6% 6ג 6 :גוריד

 ןייללוא היסיכ

 ת66ק : / /אאא . 662681 . 00 ./

 םוחתב םידימלתו םירומל עדיס רגאט הווהסה רתא

 ירבעה הימיכה ןיזגמ תא ןיסזהל ןתיע רתאב .היסיכה

 .רתאה תווצל היסיכב תולאש חולשל ןכו ינורטקלאה

 (א 6 6 ()ג :גוריד

 יברעמה לובגלו הנצינל

 ת6%ק : / /אאט .ת666180 ../
 תו-תו6 103 /תמ6

 ללס רתאה .םייתוראב-העצימ רוזאב קסועה עדימ רגאב

 .היגולואיכרא .הירוטסיה :רוזאל .תימוחת בר תוסחייתה

 קינעמו םיאשע יפ-לע גווסמ רגאמה .דועו לויט ילולסמ

 .רחאה לע תנווגסו חבחרע הריקס

 < 6) (ג (; :גוריד

 םירשקתומב

 ת6סכ : / /אחא . 066 . הס . 1/1635 ו /
 :תרושקת יצורע העברא יבגל בר עדי עיצמה רתא

 לכל םיחנומ יעוליב רתאב .בשחמו ןופלט .היזיוולט ,וידר

 .דועו םיקחשמ ,תומיששמ .םימיאתמ םירושיק .םוחת

 6% 62 6 6 6 :גוריד

| 
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 םילג

 תשס : / / יז . 131.3 . סנש .1/
 .ידוסה סהיב ידימלתל הענפה יכשיח רתא
 ךותומ העב) רתאה .םידימלתה ירוהלו םירמל
 באעקתה ןדיעב ךשיחה לע תיטסילוה האר
 .תומדקתמ תויגולטכטב שמיעל רבעסהו
 ןץד תוצובק .םידימלתל הריצי תווליעפ רתאב
 .דועו םיקחשמ .םהדליו םירוהל
 6 63( 6 6 גוריד

 תינוטס
 ת66ק : / /שחא1 . 5תוגת1 6 612 ./

 ראשה ןיב תללוכה הארוהו ךוניחל עדיס תכרעמ
 םייכוניח עדי יתרש .םירומ רדח .תילאוטריו היירפס
 דואמס ןווגסו בר עדי .שופיח תויורועפאו

 6 6ג 6 6 (כ :גוריד

 תודובע

 ת66ק : / /א . הטסס 6 . 00 ./
 .רפסה תיב ידיסלתל םיסוכיסו תודובע זכרמה רתא
 .ןוגכ םינושה דומילה תועוצקסב תודובע ללוכ רתאה
 דועו היגולויב .תורפס .הירוטסיה

 69 6 6ג :גוריד

 עדיס תוכרעמ וטיגוק

 תשס : / /וז . 061.60 .ס0 .1/
 יםדקא עדימ תקפסא יתוריש תקפסמה הרבח
 םייטדקא םיוטנוחתב םירסאמ גולטק רתאב .ותכירעו
 ןתיע ןכ ומכ .םולשת תרומת ןיסזהל ןתיע םתוא םי;וש
 .תואלמ תוירוקמ תודובע ןיפזהל

 6( 6 6) :גוריד

 היטרקוטדל ילארשיה ןוכסה

 תפס: / / אש . 63 .סש ./
 .םוחתב םיעוש לשממ יפוגל עיט אוהו תוילכלכו תויטילופ .תויעבמ .תומרופר םודיקו תוינידמ רקחב קסוע ןוכמה .תילארשיה היטרקומדה לש הקוזיחו הרימש ותרטמש יתגלפמ יתלב יאמצע רקחמ ןוכומ
 וב םיכרעעה םירקחמה .ןוכמה תודוא עדימ רתאב
 וםטעטמ םיטוסרפו

 (6א 6% 6 () :גוריד

 שא ג: עא ,םסומס 1

 ןוירוג ןב תשרוסל ןוכמה

 6 : / / וא . כסוג .בס . 31/65 /
 תדרפג תיסדקא הדיחי ועיה ןוירג ןב תוערומל זכרה

 ןב לש ותשרומ רקחב קסועה ןוירוג ןב תטיסרבי;ואב

 הכרדהה תויעכות לע עדיס רתאב ללארשי תמוקתו ןוירוג

 םיקסועה םידיבלתל רזע ירמוח .םוקמב תועצומה

 דועו "המוקת" הרדסה אשועב םירומל ךירדמ .םוחתב

 66% 6) 0 גוריד

 יטוחת ןיב רקחוב

 ת66פס : / /ססזוס16א . 532 .תוגָרב .1/
 הת 2020

 ירנילפיצסיד יטלוסה רקחמה תייעב תא גיצסה רתא
 תודוא עדימ רתאב .יסדקאה םלועב יסוחת ןיבה וא
 תוטויער .יסוחת ברה רקחמב תוינידמ שוביגל הסזויה
 תוישרל תופרטצה תורשפא .םיריעצ םירקוחל עויס
 םיעוריא תויששרו אשועב תקטועה הצופת

 4 4) 0 :גוריד

 הטנוסלב רעוע תודבעמ זכר

 66 : / / 53588 . תג . 80 . 1 /061תוסת טס /
 םקוממ הטטומלב שיע רעשה תודבעמ זכרמ
 תודבעמה תרטס .םיבשחמו הקיסיפ .הימיכ .היגולויבל תוללכושמ .תודבעמ ללוכו תירבעה הטיסרבי;ואב
 תעבהב העוילעה הביטחה ידימלתל עייסל הניה
 .תישעעמ תוסעתה יזע דומילה רוח

 < 62 6, כי :גוריד

 .תויתרגש אל תויעב - שילב
 הקיטמתמב
 ת6סס : / /ןחז . ס66 . 80 31 /וג 6/8185 /
 לכל .םידיסלתל תויטסתמ תודיחו תויעב ליכמה רתא
 םורופ .רתאב דוע .רבסה ללוכה ןורתפ גצומס היעב
 תינכות יבגל םינוכדעו תועד תפלחה ךרוצל םירומל
 הקיטמתמב דוטילה

 (א 6 6 :גוריד

 ב ו
 ל"גיוב

 ת66ק : / /וחז וג 681 . 60 .1/
 הרשכהל זכרו יושי חותיפו רקחמל יעדמ ןוכוב
 .עדיס רתאב .צץראה ןופצב לעופה תיגולונכטו תיעד
 םיעושה םיסוחתב רךרוע אוהש םירקחמה .ןוכמה לע
 .ףסונ יתביבס עדימו

 6 6% 6 ג :גוריד

2 



 תורגבו ירטמוכיספ - הקיטמתס 69 םידוטילו רוטיח

 הקיטמ תמה .תארוהל זכרמה

 ת66פ : / /שאש .כ61 םמ6:1 ה. בב/
 תם /

 דעוימ לרב תיב תללכמב הקיטמתמל זכרה רתא

 רתאה .תומרה לכב םירומו .תוננג .הארוה יחרפל

 תארוה תעב התיכב תוליעפל | תוטויער עיצב

 .ןויד תוצובק .םוחתב םירמאמ יריצקת .הקיטמתמה

 .דועו הקיטמתמ ירתאל םירושיק

 < 63 6 () :גוריד

 המרפ לש ןורחאה טפשמה

 ת6טק : / /ששז . 16001.6165 .ססת /

 0306038681 / 4661 / +0 נדה 6 .ת/

 הריקס .המרפ לש רותפ אלה טפשמב קסוע רתאה

 .הקיטמתמב םיניינעתמל .םיירשפא תושורתפו תירוטסיה

 ( 3 6 ג :גוריד

 הקיטמתמ תוארל

 תשס : / /9חתז . 06% . 30 . 31 /טב.פוג81 -תוב 6 /

 תבלושמ תידומיל תישכות איה הקיטמתמ .תוארכ
 תי;כותה .ב"י-ז .תותיכב הקיטמתמ .תארוהל בשחמ
 םיגשומ ריבסהלו רוקחל .תורשפאה לע תססובומ
 רתאב .הירטסואגו הזילעא .הרבגלאב םיכילהתו
 םירומל .תורשפאו םירסאמ .תינכותה .תודוא .עדימ
 הצופת תונישרל ףרטצהל

 6 63 6 (ג :גוריד

 ידוסי ט"היבל הקיטמתוב

 ת6סס : / / ססתשצ . 66181 ..1/
 ךטמ תפס

 ידוסיה סיהיבב הקיטמתמה םודיקל טקיורפה רתא
 תויוליעפ .הקיטמתמה לש הירוטסיהה לע עדימ עיצמ
 .םידימלתל תובושתו תולאש רגאמ .תוחעומ רקח

 .דועו םירומל רועיש יכרעמ

 6 6 6ג :גוריד

 שהרכב רטוכיספ |
 ירטסיסא

 ת66ק : / / אוחז . ה 51/66:ע 0 .1/

 .תירטמוכיספה העיחבה תארקל םידולל דעויסה רתא

 .ןוכנ דומילל .תוצעו םיפיט .הניחבה .תודוא עדי רתאב

 המגודל ןחבמ רתאב דירוהל ןתיע דועו תואטגוד .םיא\עונ

 .עדיה תקידבו לוגרתה ךרוצל םיח

 (% 6% 6% 6 63 :גוריד

 ירטמוכיספה ןחבמל הנכה - יגול

 תפסס://טשא.67216.00.11/1061/

 םי;חבמו תולאש .ירטמוכיספה ןחבמל הנכהב עויס
 דועו ה;כהל םיח;מ תועורקעו םיפיט .הסגודל

 6% 6 6 6ג :גוריד

 םילחבנל .תוחולשה תכרעמ

 םינרטסקא

 ת6סס://טחח.6א662עת1.ס0.11/

 תוליחבב םיינוציחה םינחבנל בר עדימ זכרמה רתא

 יטרפ .םינחבמה יכיראת םיעיפומ רתאב .תורגבה

 תחיתפב םיניינועטל עדימ .ישראה יבחרב תוחולשה

 דועו ןחב קית

 6 6 6 (ר :גוריד

 הוו
 םודיק

 ת6%ק : / /אשש . א3 טוגו .סס .1/

 הלודגה תבה תרבח העיה ירטסוכיספ םודיק

 הניחבל הנכה יסרוק העיצמ הרבחה .םודיק תצובקב

 עדימ רתאב .צראה יבחרב היפיעסב תירטמוכיספב

 תולאש ןכו הרבחה לש םיסרוקה העבמ תודוא

 תא ללוכה רתאב ןחבמ םויקל תורשפאו המגודל

 .תיתיסאה הניחבה יקלח תשולש

 6 6 6 6 (ג :גוריד

 שט; הרות

 ת66ק : / /אטא . םסשהב .תס%
 תודהי יאשונב ןווגמו יועומיוע .בר עדיס .ששדוקה תרהוט לע טלרטניא רתא

 .תויתכלה תולאש לע הנעמו תודהי יעייעעב ןויד תוצובק ןכו

 ויצלטסומ .תודהי יאשושב םילוש םילוגראו תורבח לש םירתא חרא םג רתאה

 < 6% 6 6 ((ג :גוריד



 תוברתו הרבח

 םיבשוח טקיורפ

 תשס : / /שיאא .סא סב .סס .31/6ם1מ%/

 שדוח לכב .ט;רטניא תיירלג ןיעמ אוה םיבשוח טקיורפ

 תולשל םילמזומ םישלוגהו ועדח אשונ רתאה גיצמ

 .הזוחפה .הרישה םוחתב אשוטב .תורושקה תוריצי

 רתויב .תובוטה תוריציה .הסודכו בוציעה .ה;ומתה

 .רתאב תוגצומו טקיורפל תוסנכנ

 < 6; 6 6 (ג :גוריד

 םילשורי יעבצ

 ת6סק : / /9חא . ס010:50+011153 1. . ססמ/

 ףסכ ילכ .לארשימ תורכזמ העיצמה תיטלשורי הירלג

 ןיב טטושל ןתי; רתאב .דועו םירטסופ .הקיאדוי יצפחו

 .ןווקמ ןפואב םתוא שוכרל ןכו םינושה םירצומה

 62 6) 6 6ג :גוריד

 םס לא

 ת6סק : / /אא2 .א6601510תמ .,.1/
3153 

 לע .רויה רבד .ותוליעפו ויתורטמ .ןגראה לע עדימ

 ןאשיע בקע םימרג;ש םיקזעה .אועשב הרבסהה תוביעח

 .דועו םימס

 6 63 6 (ג :גוריד

0 
 לארשי ףחינס - לנויוענרטניא יטסלסא

 ת%6סק : / /שאז . בות656ע . סנש ./

 ןעמל לעופה ימואלניב ןוגרא אוה לטוישערטטיא יטסנסא

 ףינסה רתאב .םלועה יבחרב םדאה תויוכז לע הריסש

 תועצה .ויתולועפו ןוגראה תורטמ לע עדימ ילארשיה

 תורשפאו םדאה תויוכז אשונב תויכוניח .תולועפל

 םדאה תויוכז לש תילסרבינואה הזרכהה לע המיתח

 () 6 6; :גוריד

 ל.ל.ה

 בזד עוסוש 0
 תשס : / / אוז . 4603682000 . 00 .1/

 םיילארשי םילספו םירייצ רועע-דחא לש תילאוטריו הירלג

 . ציבובייל .ינומ .ןמניילק הקייע :םירייצה םיגיצומ רתאב

 ןכו .ןמייו תימלאעו לירפא ןורהא .ןתוד ירומ .יץיבלזדומ םירפא

 .תקרב לעי .יול היעה .יקסבודנס השמ :םילספה םיגיצצמ

 רבליס יבדו רגנימריכ הינט

 (2 (2 60 63 ():גוריד
 ביבר הנליא

 ת6%ק : / /שאא . ;3ט1טּה 6 . ססת /

 םזילאירה תטישב תרייצמה תיעמוא איה ביבר הנליא

 תודוא עדיס .הלש תוריצי תיירלג רתאב .יטתעיסה

 התדובע לע תטמא תורוקיב .הגיצה םהב תוכהעת

 .המיע ןויארו

 62 40 4) :גוריד

 לארשי טרארטניא

 ת6סק : / /אאא . 1תס6:826.00 ./

 .םהיתוריציו םינסא לע עדימ תללוכה תילאוטריו הירלג

 םירושיק ןכו .ותריצי לע תרוקיבו ןמוא לכ לע עדימ

 .תשרב םירחא תומא ירתאל

 (ר 6 6ג ג :גוריד

 תולסאל ילארשיה רךירדמה

 תספק : / /ששש . 51:86 31-6011166 .סס ./
 הכורא המישר וכותב ללוכ תונמאל ילארשיה ךירדמה
 םיטרפ ללוכ םקלח לש תיבה ףדו .םילארשי םיעמא לש
 שופיח עצבל היצפוא תייק ןכ ומכ .ןמואה לש תוריציו

 .םירצויה תודוא

 6 6 (א 6 (ג :גוריד

 לחר לש תורוטאינימה

 ת66ק : / /א .תוגת1 ב וגנמ65 .סס .ג1 /
 תויולגו הכרב יסיטרכ תרצו ןוירע לחר תיעסאה

 לש ןווקמ גולטק ןכו היתודוא עדימ רתאב .תויתטמוא

 .השיכר רשפאמה תוריציה

 6 63 6 6) :גוריד

 חףחש ויז

 ת6סס : / /שאא . 60016168 . ססתו / -- 2 /
 ויז ןמואה לש ויתודובעמ רחבמ לש תילאוטריו הירלג
 .תוקעמכ תובצועמ תכתמ תודובע רוציב קסועה ףחש

 .דועו םילוזרפ .תוארמ .תטחלוש ,םירעוע

 6% : / /וזש . 1161 .1/
 הרבחה תא םיבזועל תעייסמה תיתובדנתה התומע

 תורוקמ .ןוגראה תויוליעפ לע עדימ רתאב .תידרחה

 .עויסה תויורשפאו .ולש ןומיסה

 6 6) 6 :גוריד

 ת66ק : / /אאא . 61106 .סש ./
 תלעופה התומע העיה הלילצל תילארשיה תודחאתהה 0 () :גוריד

 העבמ לע עדימ רתאב .לארשיב הלילצה םודיקל
 חול .הלילצ דומילל לולסמה .התוליעפו התומעה ןיסא ודיע

 .שמאעמ דויצלו הלילצל םיפתש תאיצמל תועדומ
 .םייטואלעיב םינוגרא לע עדימ ללוכה הלילצ ךירדמ

 .דועו םינודעומ .הלילצ ירתא

 (6ג 6 6< 6 6ג :גוריד

 ת66ק : / /א . 6516 6 . ססתו / הת /
 .םיחיטש תכורעת .תואקתפרה .סקיטוק .תוזרכ רתאב

 .דועו עובשה רתא תריחב ,ןמואה תולורכיזמ םיעטק

 ₪ 0.0.0. 0.יגוריד



 תותוטעו םינוגרא 6) תוברתו הרבח

 הפיח וצי;

 66 : / /שאא . 306ס00ת . 00 .1
 /תג62הת/

 לופיטל תלעופה םיבדנתמו םירוח תדחגא
 .הדיטל ייוקיל ילעב םירגובו רעע יעב ,םידליב
 תודוא עדימ רתאב .דוקפתו .תולגתשה
 תעצבמ איהש תושאעה תויוליעפהו התומעה
 רתאב ןכ ומכ .דועו ילאיצוס לופיטו יץועיכ
 .םיפסש םירתאל םיראשיקו םיחעומ ןוליו

 66% 6% 6 () :גוריד

 -ב
 וקסנואל ילארשיה ימואלה דעווה

 ת66ק : / /אש . 640103610ם .ץסט ./
 טפסס

 תוטואה ןוגרא | תויונכוסמ דחא אוה וקסטוא ןוגרא

 תוברת .עדמ .ךויחב קסוע ןוגראה .תודחואמה
 .לארשיל וסחיו ןוגראה תודוא עדימ רתאב .תרושקתו

 תוליעפ תודוא עדימ .ותלועפו ןוגראל םיעגונה םירסאמ
 .ול םיידוחי םיטקיורפו ילארשיה דעווה בכרהו

 6 6 6 6% גוריד

 הפי לארשיל הצעומה

 ת6%ק : / /חז . 155861 -ץ85ב /1. 

 לש םיכרע תיינקהל תלעופה .הפי לארשיל הצעומה
 התוליעפ לע עדיס הרתאב הגיצמ .תיתביבס תועדומ
 ךוניחה םוחתב התוברועמ לע .תיסואלניבהו תיצראה
 דועו

 63 6) 6; :גוריד

 לארשיב לותחה ןעול התומעה

 ת6סק : / /וחחא . 0868 .סש6 ,/
 ה;גה .הריסשל תלעופ לארשיב לותחה ןעמל התומעה

 תורטמ תודוא עדיס רתאב .ץראב םילותחה חופיטו

 .דועו לותחה יץומיא .תורשפא ,היתולועפו התומעה

 (א 6 (ג :גוריד

 לארשי שנוילה ילודעומ

 ת66ק : / /חאא . 110ת5 -01ו155 .00 . בב/

 .לארשיב סטוילה יעודעומ תוליעפכ לע עדימ רתאב
 .םיקקזנל עויסו ןיקת לשממ םודיקל םילעופה םינודעומ

 6 6 6) 6 :גוריד

 ילארשיה םיעוטפואה ןודעווב

 ת66ק : / /זוז .וסססש6ע616 . 06 ./
 עיצמו םינש רשעכ םייק ילארשיה םיעועפואה ןודעומ

 תוחנה יעצבמ .םילויטכ םירבחל תושוש תויוליעפ
 יכרד .תויולעפה לע עדיח רתאב .דועו םינוש
 .דועו תוששדח .ןודעומה ןועידי .תופרטצהה

 6 6 6 :גוריד

 ה

 כ תו אא 85 060 ועו[ פח - 1061090 ד תש
 וס בת /4% !*םוחטל ]שסס ם6ס

2 8 0 > 
 טפ> ב"כ  טולאת וטלפ

 2/2593 |02 סע יה 9 ור

 ב

 תולובג אלל עויס

 ת6סס : / /וז .6ע6 523061 .סצ/
 עדימ לבקל ןתיע :תולובג אלל עויסי ןוגרא לש רתאב
 .היתולועפו התומעה לש הדובעה ךרד תודוא

 6 62 6 ()ו :גוריד

 תילאוטריוה ןזה תליהק

 ת6סק : / וז . א6ת .סש6 ./
 אשוב עדימ גיצמ .תילארשיה ןזה תליהק רתא
 עדיס .םוחתל םיגשומ ןולימ .הכרדה ללוכ היצטידמ

 9 דועו םירפאמ .לארשיב הליהקה תודוא

 6 63 6 6ג :גוריד

 דוסיה ןרק

 ת66ק : / / אא . אם -וג13 .סשש ./
 לארשיל תדחואמה תיבגסכ תלעופ דוסיה ןרק

 תורטמ תבוטל םלועה ידוהימ תומורת תזכרטמו

 לכי טפשמה חורב לעופ ןוגראה .תוידוהיו תוילויצ

 תורטמ תודוא עדיס רתאב .יהזל הז םיברע לארשי

 ןועידי .ןכו היילעב הכימת ןוגכ ןוגראה תויוליעפו
 .הלא םיאשונב יתושדח

 6 6 4) :גוריד

 לארשי ירטור

 ת6סק : / /א . ם068עצ .סשש ./
 לע עדימס ירטור ןוגרא לש ילארשיה ףיעסה רתאב

 רבד .לארשיב םינודעומה תמישר .ויתורטמו ןוגראה
 דועו ינוגרא תובותכ רפס .דיגנה

 6% 6: 6 :גוריד

 רפוש

₪ 
 ו

 יכ
 מ

 לע 22900 21-25 2

 םכבדמ

 ופ|

 ת6%ק : / / א . 5058 ./
 תצפהב קסוע .קחצי ןונסא ברה דסייש .רפוש ןוגרא
 ןוגראה רתאב .תודהי לע תואצרה ןוגראבו תוטלק
 ןמ לוק יעטק עומשלו ואידיו יעטקב תופצל ןתינ
 לע דומלל .םינויד םורופל תולאש חולשל .תואצרהה
 .ואידיוו פייט תוטלק שוכרלו ןוגראה תויוליעפ

 6 6ג 6 6 0 :גוריד



 תודהיו .תד - תותומעו תטוגרא ₪) תוברתו הרבח

 םיוערשע

 ת6סק : / / שא . 550351 . ססת /
 תוברת יעוריא לש םוזיו הקפהב תקסועה התומע
 ימיו םירעימסה לע עדימ רתאב .עדמו תודהי יאועעב
 .תולעהו המשרהה תויורשפא .התומעה תעגראמש ןויעה
 .םלועבו יץראב התומעה ירויס לע עדימ .רתאב דוע
 6 60 6 0 :גוריד

 לארשיב ידרחה רזגסה

 ת6סק : / /אאא . 31-56 .סס .86
 .תסת/

 רצק תואצמתה רךירדמ גיצומ 855 לג םוסרפה דרשמ
 תודוא עדימ ללוכ ךירדמה .לארשיב ידרחה רזגסל
 .היינק .ילגרה .תוכייתשה תוצובק .ידרחה רוביצה
 .דועו יתרושקתו יקוויש ליפורפ
 6 6 (א 6 ('א :גוריד

 יצראב תויולתה תווצמל ןוכמה

 תוסס : / /9חאזא . וטסכ5 הס . סס . 3.1 /תו1 62ט0%/
 תויולתה תווצמו רשעמ יבגל הכרדהב עייסמה ןוכמ
 תורשפאו ןכמה ימוסרפ לע עדימ רתאב .ץראב
 רשעמה תיב לעו םוחתב תוא;דס לע עדימ .םעימזהל
 0 6 6% 6: 'גוריד

 תמש גח

 ת6סק : / /חזא . 133 . סס ./
 גח ילכאמל םינוכתמ .גחב חוריאל םיפיט ללוכ רתאה

 םיסלחתמ רתאה יעכת .יצרואב לויט ילולסמל תועצהו
 .הנועה ידעומל םאתהב

 6 63 6 6 :גוריד

 הלבקה תומכח

 תפסס : / /83מ 313 -אסס ./
 תמכחב קסועה ףיקמ רתא הגיצמ ךורב ינב תתומע
 תולאש .םירועיש .אשועב םירמאמ רתאב .הלבקה
 .דועו םוחתב תובושתו

 6. 6 6% 6 ;גוריד

 תילאוטריוה הכוח

 ת6סק : / / וא . סת בתוגא ב98 .ססתו/
 בר עדי ליכמ רתאה .הכונחה גחל שדקומה רתא

 .תועתפה דועו םירופיס .םילווקמ םיקחשמ .גחה תודוא

 לכמ היכונח תקלדה יסקט יטסוליצ רתאב ןכ וסכ

 טנרטניאב בלסרב תודיסח

 פסק : / /שאא . 6510 .סש6ש ./
 לע עדיס רתאב .בלסרב תודיסח לש ירבעה רתאה
 ותשרומ ירועיש לע עדימו תועומת ףוריצב .תודיסחה

 םירמאמ רתאל ופסוותי דיתעב .יברה לש

 69 6, 0 :גוריד

 םלשה עדימה רגאמ - תורשכ

 66 : / /וחא . א056ע2 .ס0 ./
 יפלא תורשעו םירשכ םילעפמ יפלא לש עדיס רגאב
 תילגנאבו תירבעב שופיח עצבל ןתי; רתאב .םירצומ
 תורשכ תודעסמ לש תומישרב ןייעל ןכו רגאסה לע
 .דועו תואווקיס .תורחבווב

 6% 6א 6) 6 :גוריד

 ילאוטריו חטספ

 תשס : / /שאא .טר בס1188ץ5 . ססת/
 סס5580ת

 רתאב .תילאוטריוה םילשורי לש חספל דחוימ רתא
 גחה תועמשמ .וילכאמו גחה יגהנוט תודוא בר עדי
 .דועו הדגהל םירבסה .תודהיב

 6 6% 6% 6 6% גוריד

 לארשי דיבח יריעצ

 ת6סס : / /אאא . סתהמּבה ס:6 .11/1ת66א%
 .תספת/

 ןויע רדח .דיבח תיבו דיבח תעות לע עדימ רתאב

 ללוכה םידלי רדחו תושדח רדח .םיבר םירסאס ללוכה
 !םיחלצומ עוציבו ןויער .םיבר הידמיטלומ ירופיס

 6 6 6 6 (ג :גוריד

 חספ

 ת6סק : / /יויחז .6311ת .ס: ./
 +:התוס ב5 506 . 161 /

 דעוימה .רתאב .תיעוטסו םילג לש חספה רתא

 חספה גח תודוא בר עדימ .םיידוסיה סיהיב ידימסלתל

 תשרומה ןמ םירופיס .גחל םילועושעש .ויגהנמו

 ןכ ומכ .דועו ביבאה אשוטשב םירויצ תכורעת .תידוהיה
 .םיפסוע םיגח ירתאל םירושיק רתאה עיצמ

 6% (6\ 6% [% 6 :גוריד

 שעדוקה צרא חור

 ת6סק : / /חויז .םס1ע13ת6501216.ס0ת/
 ותינ רתאב .תודהיו הקיאדוי ירזיבאל תעווקמ .תועח

 .דועו שודיק .הנותח .הווצמ רבל םינוש םירצומ שוכרל .םלועה

 6 63 6 6 :גוריד 6 (6ר 6 6\ 6 :גוריד

 לארשי עמש תשר הכוקח

 6% : / /דחיחז . 56ובַעב 52861 . 00 ./

 םיפסונ םירתאל םירושיקו םינוש תד יאשושב רתא

 תסנכ יתב .םייערות תודסומ ןוגכ אשועל םירושקה
 .דועו

 ( 6 6 (ג :גוריד

 ןויצ תורפוש

 6% : / /יחיחז . 80582 .ס0 .[/

 תורפוש רוציב החמתמה ןויצ תורפש תרבח לש הרתא

 הרבחה גולטקב ןייעל ןתיע רתאב .לווחבו ראב
 .גצצומה רפושה ילילצל בישקהלו

 6 6 6ג :גוריד

 ת66ק : / חו .טר בס1308ע5 . ססת/
 גחל שדקומה רתא הגיצמ תילאוטריוה םילשורי

 תורוסמהו גחה יבגל בר עדי רתאב .ויגה;מו הכועחה

 .םייביטקארטניא םיקחשמ ןכו וב תורושקה

 6 6 6 6 () :גוריד

 הזוזמ

 ת66ק : / /צחהז .זוס2וג2ה .סס .31/ת66א%
 .תסת/

 ירופיס .תידוהיה תדב הזוזמה תווצמ אשונב בר עדי

 .דועו םיגה;טו תוכלה .םימכח

 )ג 6 6) 6; :גוריד



 ןורכיז - תודהיו תד 69 .תוברתו הרבח

 טנעבש

 ת6סק : / אא . 5500866 .
001 

 רתאה .תילאוטקא תודהיל י;ורטקלא ןיזגמ
 הספדהו האירקל םירמאמ תורשע ללוכ
 דואמ רישעו ןווגס רתא .םיעוש םיעיינעב
 יץלמומ .דפקומו הפי יפרגה ובוצעו עדימב
 תד ןיבש בולישב םיעיינעתמה לכל םוחב
 .הילאוטקאו

 (א 6 (> 6 () :גוריד

 תילסרבינוא תומסלש

 תפסק : / /אצצ .וגת1ט6:581062560010ב
./ 

 גיצמ רתאה .חישמה תעגהבו תודהיב קסועה רתא
 דוע .ד"בח תעועת לשו יץיבבולמ יברה לש ותנשמ תא
 םירפסל היינפה .םוחתב םירתאל םירושיק .רתאב
 תטווקמ היינקל וא תשרב האירקל םי/תיעה אשונב
 .דועו
 6% 6% 6 6 :גוריד

 ט? הרות

 ת6סק : / /יזחז . םסס:הב .ת6%/
 .בר עדיס רתאב .שדוקה תרהט לע טנרטניא רתא

 יניינעב ןויד תצובק ןכו .תודהי יאשונב ןווגיבו יששווביש

 חרא םג רתאה .תויתכלה תולאשל ה?עטו תודהי

 .תודהי יאשועב םינוש םינוגראו תורבח לש םירתא
 וילמומ

 6 6 () 6 () :גוריד

 זא|זח6

 תססכ : / /ווזא . ב:%א11ת6 . ססתו/
 ורכיזל דסוע תורשה .םידוהיל יטואלניב תויורכה תוריש
 -- םימשרע לשש עדימ רגאט רתאב .לטנקנרפ קירא לוע
 .םיטרפו תושומת ףוריצב תוקוורו םיקוור

 6 6 6) () :גוריד
 ב ==
 קילקלט

 66 : / /ואא . 6616014.0% .סס .1/ |
 דרובלט תייגולונכטב לעופה םכח תועדומ חול
 .םישעא ןיב תויורכהו םירשק תריצי רשפאל ותרטסו
 םילאוטריו םי;כוסו רתאב םניח העדומ םסרפל ןתינ
 םינייפאסל המיאתמה העדוס םכרובע ורתאי םיסכח
 .םתבצהש

 63 6ג 6 6 6) :גוריד
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 הז עפה תו

 15 ןוילג

 הנלי

 תסספ : / /אצחאז .ץ616ת8 .00 ./
 ןיבל הניארקואמ םיש) ןיב השיגפסה תויורכה תשטכוס

 רתאב .החפועמ תונקהו ה;ותח תורטמל לארשימ םירבג

 .תומאערה תורוחבה לש תוקומתו תושכוסה לע עדיב

 6( 6 () :גוריד

 ןודיפוק

 תפסס://0טק18.98118 .00 ./
 הווהמ ןודעומה ילארשיה תויורכהה רתא .ןודיפוק

 תירבעב גוז ןב/תב תאיצמל יטרפ תויונסדזה שגפמ
 .תילגנאב וא

 ₪ 6: 0; 0 :גוריד

 בשחוממ ךודיש

 ת<סק : / /אאא . ססהוקונ60 מ -68%1ת6 - ססת/

 בשחמ תועצסאב תויורכה יתוריש העיצמה הרבח

 ינב ורובע רתאי בשחמהו ןולאש אלמל דמעומה לע
 םיילאיצנטופ גוז

 0 60 )ו :גוריד

 ןהכ ילא

 ת66ק : / / זחא . 611.00ת6מ . ססת/
 - קשמדב ונלש שיאה לש ורופיס תא גיצמה רתא

 לש לוגירה עס רחא בוקעל ןתי) רתאב .ןהכ ילא

 וייח רופיס .יביטקארטניא רופיס תרזעב הירוטב ןהכ
 לע םותחל ןתיע רתאב .דועו ותחפשמו ןהכ לש
 תא  תולעהל הירוס אישלנל תוארוקה תומוצע
 יםואל גח ןוטיכלו לארשיל ןהכ ילא לש ויתומצע
 .ורכיזל

 לדז ןזיא דודל החצעהה רתא

 ת6סק : / / יח . ת66ע תש. 11/-6126ת/
 ,ויבא ייע למרכה קראפב םקוה דייה ןזיא דוד רופציב
 וירבחו ליז ןזיא דוד ןגס לש םרכזל םקוה םוקמה
 עדימ רתאב .השתהה תונחלמב ולפכו ומחלנש
 .השתהה תמחלמו ןזיא דוד .החצעהה רתא תודוא
 םימחולה י"ע ומלוצש תויטנתוא תונוסת רתאב
 .הטחלמה ךלהמב



 רעוטו םידלי - החצ2הו ןורכיז ₪9 .תוברתו הרבח

 רוספורפ לש ורכיזל החצעה רתא
 רוש השב

 ת6שק : / /ז . 760016165 . ססת/ 65
 / תףסעה / 5089 /386% .תסת/

 היהש רוש השמ רוספורפ לש ורכיזל הנבנש רתא

 ינפל ינלופה טאנסב רבחו ןילופ לש ישארה הבר

 ינפב ויסואנס םיעטק רתאב .םיצא;ה ייע ןילופ שעוביכ

 עדיסו המחלמב ירותסמה ולרוג תריקס .טאנסה

 .ותחצעהל תולועפה תודוא

 סויצירואס יאצויל החצעה רתא

 שפסק : / /תוסתוס6 5 . אססתו . ססת\/
 תוהוג:1 615 /

 י"ע ולגוהש םילועה לש םרופיס תא רפסמה רתא

 רתאב .סויצירואמ - םידשה יאל 1941-ב םיטירבה

 .אשונב םימוליצו עדיב

 יסלשוריה ילאוטריוה ןיפלעה תיב

 תשטס : / /יוא . ךטסס .ססת/
 םירבחו םיבורק רכזל ףד חותפל רשפאמה רתא
 יפד אוצמל ידכ שופיח עצבל ןתי; רתאב .ורטפנש
 תורישה שדח דומע תאלעה ךרוצל םשריהלו ןורכיז
 םולשתב ןתינ

 לזז גרבליה ןלחוי

 ת6שק : / / אש . תוג1 <1זוהמב 8 . ססת\/
 ץססתהתהת/

 גרבליה ןעחוי תטיישה םחול לש ורכיזל םקוהש רתא
 תא גיצמ רתאה .תטיישה ןוסאב ןשטבלב גרהנש לזז
 וניה רפסה .:הונעהו זעה ורכיזל בתכ;ש רפסה
 לש תושגרו תובשחמ .םיבתכמ .םיריש לש הפוסא
 .םירבחהו החיפשמה יעב

 לדז רמה ןולובז רכזל

 6% : / / חוו . וג טבת . 00 .1/
 תושב 0סהַדַס / גסתספ / םסתו623 65 .תשח/

 שאר ןגס - לד רמה ןולובז לש ורכיזל שדקומסה ףד
 טרופסהו תוברתה ךוניחה רשו הלשממה

 לד ןייטוערג זרא ליאת לש ורכיזל

 ת6סק : / /וחז . 45 סוג06מ 05 . םס . 11/6062 /
 ליהצ ןיצקו ליקיה דקפמ .ליז ןייטשרג זרא ליאת

 .ןונבלב דצ ןעטמ צץוציפב גרה) .ןונבלב רתויב ריכבה

 רוע רי'טסו שיר-ובא דאטיע םיסר םג וגרה) ,עוגיפב
 רתאב .לזז העור ןליא .לארשי לוק בתכו ליז ישבקלא
 !תשערומו זרא לע תונותיע יעטק

 ןססס

 ת6פס : / /שאא . 1ססספ ..1
 לכב םידליל דעויס רתאה .םסא לש םידליה רתא

 .קוחצ תניפ .םירתא ךירדמ ואצמת ןאכ .םיליגה

 .דועו םיקחשמו םי;ועוועעש .םיקחשמ ןיזגוב

 6 6 6% 6 (ג :גוריד

 רוג הטוב

 תסשק : / /אחא .וססּב .סס ./
 .לד .רוג הטומ לש ותשרומ .תלחעהל התומעה
 .ולש היפרגויב ללוכ .לארשי תולשממב רשו ל-כטמר
 .דועו וייחב ךרד ינויצ .תועותיע יעטק .םיבתכמ

 תוללוצה תטיישע

 66ק : / /אאא . 63%32 . 01 ./

 תמישר .רקד תללוצה רופיס תא ליכמ רתאה

 תוללוצ לע עדיס .רתאב דוע .םימוחעתו םילפועה

 .םיה ליח לש תוללוצה תטייש יווה רואיתו םלועב

 לדז ןיבר קחצי חצרל םינש שולש

 תססק : / /61 ססתוס . 60 / 33 /
 .לד ןיבר קחצי .חונאמה הלשמסה שארל ןורכיז רתא

 התסהה םיגצומ רתאב .וחצריהל םינש שולש תאלמב

 .לבאהו באכה .חצרה ינפלש

 לארשי רקחל ןיבר קחצי זכרמ

 תשס : / /א . ;ּבפ1 תספת 6 .סש ./
 תובקעב םקוה לארשי רקחל ןיבר קחצי זכרוב

 חיצעצהל .תעמ לע תסנכה ייע אשועב קוח תקיקח

 ולעופ תאו חונםסה הלשממה שאר לש ורכיז תא

 םובלא .היפרגויב רתאב .תינידמהו .תיאבצה הריזב

 תודוא עדימ ,לזז ןיבר קחצי לש םיטואנו תונומת
 דועו ול המדקש התסהה .חצרה

 הריעצ תסנלכ

 ת6סס : / /יחחא . את6556% . סט .11 /ץסונס/

 .חיטמ - תיכועיח היגולונכטל זכרמה ליעפמש רתא

 ינבל הילאוטקא אשונב תויוליעפו עדיס עיצמ רתאה

 .יעובש הילאוטקא אשועב ןוידל םורופ רתאב רעונ

 .תרתוכ הל עיצהל ןתילש הלומת ןכו תיעובש הדיח

 (א 69 6 () :גוריד

 הרוסה רואב

 ת66ק : / / אוז . תור .סש . 1 /ץתתוסתס ה /

 ןואיזומ ייע תגצומה .תידסס תלת תילאוטריו הכורעת

 .הרוענסה לססב תזכרתמ הכורעתה .לארשי

 4 00 0 0. 0 :גוריד

 רעונל רעונ

 66כ : / /שאא . 60016168 .ססת/
 תת 9/

 םירטאמ ללוכה ידוהיו ילארשי רעועל ילאוטריו ןיזגאמ
 םוליצ רודמ .םירחא םיילארשי םיאשומו הילע אשוטב
 דועו תורגבל םיפיט .תועמאו

 6% 6 6ג :גוריד



 הקיסומ - רעטו םידלי ₪ תוברתו הרבח

 ריינת םירייצמ םלועה ידלי

 תססס : / /אא .כ3:כ162000 . ססת/

 יבחר לכמ םידליל תימואלעיב .תורחת
 םירויצ םיחלוש םיפתתשמה םידליה .םלועה

 זרכוי ובש תורחתה םויס .ךינתה אשעב

 עדיס רתאב .1999 תעש ףוסב ךרעי הכוזה

 הירלג .הב תופתתשהה ןיפוא .תורחתה לע

 .דועו םירחב) םידלי ירויצ לוע

 6% 6 6% 6 6% :גוריד

 לארשי ירא ןואיזומ

 ת%%ק : / /שאט . 63 תווג5סוגת . ס0ס .1/
 עדימ רתאב גיצומ .א"תב לארוע ירא ןאחמ יראה ןאיזמ"

 יטחתב וב םיגצומה םי;אעה םיכסאהו תוכחעתה תודא
 עעדימ רתאב ןכ וטכ .דועו היגולאיכראה .חעמאה .הירוטסיהה

 דו אמה תעח .םקמב תוליעפה .םורט/לפה תא

 60 6 ()י :גוריד

 םילשורי לארשי ןואיזומ

 ת6סק : / /טוחז . בכ .סמש ./
 תוכשמ הו תושדחה תוכורעתה תודוא עדימ רתאב
 רעוטה ףגאב תוגוצתו תויוליעפ .םיטרצנוק .עונלוק
 דועו םוקמב תוכרדה
 6 (ר 6 (ר :גוריד

 השדחה תילארשיה הרפואה

 ת6סס : / /שוזא .15:861-סק6עה 00 .1/
 הנועה תוגצה טוריפ .לארשיב הרפואה דסומ לע עדימ
 םיעפומל םיסיטרכ תעמזהל תורשפאו

 6 6% 6 (ג :גוריד

 ילארשיה ייאגרה רתא

 ת6סק : / /שש . 1216110ת .ססת/15861/

 יעודעומ תודוא עדימ ילארשיה ייאגרה תקיסוב רתאב

 רטזל שדקומה ףד .םיצלטנומנ םירוטילקת .לארשיב ייאגר

 .ינק"ונ'ג ירבע ןוליס ןכו םוחתב םירושיק ,ילרא בוב

 6 6 (ר :גוריד

 תילארשיה תילומרהליפה תרומזתה

 ת66ק : / /שחא . כס .סס .1/

 .ילקיסומה להעמה .הירבחו תרומזתה לע עדיס רתאב

 םיסיטרכ תשיכרו תועפוה לע עדימ .םידידיה תדוגא

 םידחוימ םיטרצנוקו

 (א 6 6 (ג :גוריד

| 90 

 0 םכז ץ (ם 19 יש

7 
 אמש

 סחו!טזישה

 שס

 ילארשיה הרטיגה ןוליב

 6 : / / אחא . 0 .ססת/
 50ת5655621ק7/6568/020268 .גסת/

 רישה תולימ ללוכ תירבעב םיריש תמישר רתאב
 ףדה ךרועל ראוד חולשל ןתיע .ולש םידרוקאהו
 המישרל םיפסוע םיריש ףוריצל תושקב

 6 (* 6) .גוריד

 עפה בןע

 ת660://;טחח.306.00.11/002ת6%/
 166% .תסת/

 לש טרופמ גולטק רתאב .תילקיסומ הנכתו הרמוח
 הקיסומ אשעב תאעדח .הרבחה תקוושמש םירצומה
 דירוהל תורשפא ןכו .ןיבר קחציל ןורכיז תניפ .םיבשחמו
 רתאה ןמ תונכות
 66% 6% 6 6 :גוריד

 ןוליא תשק

 ת66ק : / /חז . א6526663: .1/

 ןוליא ץוביקב םייקתמה םירשכומ רוניכ ינגנל סרוק

 תודוא עדיס רתאב .םיעודיו םירשכומ םינסוא תכרדהב

 ינוניאב םיריעצה םילגנה תויוסנתה .סרוקה .םוקמה

 דועו תשקו יח

 40 6, 0 :גוריד

 םירבוחמ םירוה

 ת<סק : / /שוחז . 26תַו601 3 . 00 ./
 6%ס1 / הסגת . תס6תו/

 ףסומב םסרפתמה םירבוחמ םירוה ט;רט;יאה רודמ רתא
 .תיאנותיעה תומסרפמ רודמב .תא ןיזגמה לש םירוה תויהל
 דוע .תוחפשעמו םירוהל םירתא לע תוצלמה לוקרפ תירוע

 .םידלי לוע תומכוח ליכומה ףטוטיצ ףגא רודמב

 (6) 6ג 62 :גוריד



 רעונ תועונת - תורפס ₪9 .תוברתו הרבח

 תרחא המיב

 ת6ספ : //415+626ת6 .ססמאץע .ת%/

 ליכמ רתאה .תילארשי תואסאו תורפסל תרחא המיב

 םירצוי לש םתריצי ירפ סקימוקו הריש .םירצק םירופיס

 תכרעמל רווחה תא חולשל םילוכי םירצוי .םילוש

 וצלמומ . הכירע רחאל םסרופי אוהו רתאה

 6 6 ('\ 6 (ג :גוריד

 תירבעב ןיקלוט רתא - הדגאהו שיאה

 ת66פ : / /1ת510א . ססמאַע .ת6%6/
 סס01א6נ1ת/

 רתאב ותריציו ןיקלוט רר ג רפוסל שדקומה רתא

 ןיסחוי תועליא .םהב ארבש םלועה .וירפס לע עדי

 רתאב ןכ ומכ .דועו תשוסת תיירלג .תויומדה לש

 .ויקלוט לש י;וידבה ומלוע לש תירבעב תופב רודמ

 %\ 6 % [% י'גוריד

 תכשמ טיבוהה תדגא - רוליסונ

 ת6ספ : / /860016165 .ססת / 4565 /

/5 0 
 רש - ןיקלוט ררי ג לש היגולירטל שדקומה רתא

 תמישר .ןיקלוט לש היפרגויב ואצמת רתאב .תועבטה

 לע עדימ .תירבעל ומגרותש ולא לע תרוקיב ףאו וירפס

 רפסב םיעיפומש םי;ושה םיעזגה תריקסו רטימט ירא

 6 63 6 .גוריד
 ה
 הרוטרטיל

 תטסק : / /שאש . 11.66 :8 סוגה . 00 ./

 תא םסרפל רצוי לכל העיצמה טנרטניאב רואל האצוה

 ריהמ רותיאל תוריציו םירצוי חתפמ רתאב .רתאב ויבתכ

 וב םסרפתמה רווחה לש

 62 6) 60 :גוריד

 לורקסטרא תיירפס

 166ק : / /שאוז . הבע6502011 .ססת/
 םיעצומה םירפסה גולטקב ןייעל ןתיע לורקסטרא רתאב

 הליכמ היירפסה .רתאה ךרד םירפס שוכרל ןכו הריכמל

 דועו דומלת .ה2שמ .ךינת ןוגכ .תודהי יאשונב .תורפס

 .םירחא םיבר

 6 63 6; :גוריד

 םירויאו םירצק םירופיס - שילח רדנסק

 ת6ספ : / /ת6%6-5006 . סס . 3.1 / אוב /

 לע הנושארל ועיפוהש םירויאו םירופיס גיצמה רתא

 .קרוי-ויע ריעב תוירציפו תוסבכמ .ןופלט ידומע

 (א 6ג () :גוריד

 הואישוא תא םיסיסר

 ת6סק://;אש :65151ת.00 .3]/

 דצהמ םתוא איבהש המאישוא תאמ םירצק םירופיס
 .םולכה לש ירקמה

 () 6 (ג :גוריד

 תשריש

 ת6סס : / /א . 5תוגת16.א12.31/
/ 51:65 

 ןוקילהו .תינטס י"ע םקוהש הריציו הריש יעיינע רתא

 םיאירקמה םיררושמ לש לחג עדימ רגאמ רתאב

 הדס .תוריצי תונישרו םייפרגויב םיטרפ םג ובו םהירישמ

 טוש .רובידבש ןוגיעה יאשטב םירמאט .תיסצע הריציל

 .דועו םוחתב תושדח .הריש ירתא שופיחל

 < 6 6 6 (ר :גוריד

 השדח הב

 ת6סק : / /חאא . 56306 .סס .31/

 ליכמ רתאה .תשרב תילארשי הריציו םירצויל הסב

 ססובמ רתאה .םיעוש םירצוי האמ םימוחת ןווגסב תוריצי

 ףיקמ אוה ךא תרחא המיב קיתוה רתאה לע וקלחב

 בחר תוריצי רגאטו רתוי םיבר הריצי ימנוחת

 (א 6 6 (\ ג :גוריד

 יגיג ףינס ארזע תעוטת

 ת6סק : / /₪6160ת6 . 60/6228 -6101/
 יטואל ידרחה רעועה תעועת לש יכדרמ תעבג ףינס

 ףינסב םיכילחהו םיכירדמה תודוא עדי ורתאב גיצמב
 .דועו ףינסה ןועידי .תויוליעסכ

 <( 6 (ג :גוריד
(- 7 
 םיפוצה תעועת יבהואו ירגוב תתומע

 ת6ספ : / /אאא . 500065-2000 .ס0 ./

 םיטקיורפהו העותה .התומעה תולועפ לע עדימ רתאב

 .תברועמ איה םהב

 6 6) (ג :גוריד

 דיתע

 ת%סס : / /אאא . 3618. .ס6/
 .תויטסילרולפ תויעויצ רעש תועטת לוע תימואלניב תופתאע

 תועונתה שולש .ןפראה תחטמ תחא עדימ רתאב

 .דועו תועדומ חול .וב תורבחה

 6 6 6) :גוריד

 אקו יי "ו



 האחמו תויתרבח תועושת - רעוע תועטת 69 תוברתו הרבח

 ציילשאר ריעצ יבכוב

 16%ק : / / ואש . 8
 . םסו\ /ןכסת <3ב0ת / נה 668 /

 9002/1ת66א .61 /

 יבכמ רעעה תעשת ללש יצ"לועארה ףינסה
 תוליעפה .העטתה תודוא עדימ גיצמ ריעצ
 צורימ ןוגכ םידחוימ םיעוריא .םיכרע ,ףינסב
 .דועו דיפלה

 < 6 6ג .גוריד

 דרא ןור

 667 : / /א . קסת-8280 .ס:ש ./

 ואידיו טרס רתאב .דרא ןור לש ורורחש ןעמל רתאה
 ןור לש ורופיס .יבערש זעוב וילע בתכש רישה .ןור לע

 תולועפה טוריפו .תיטרפהו תיברעה תופשב םג
 .ורורחש ןעמל תושועענה תוברה

 ו

 | 3 צמא .ף0< 06%. + סול הזה סה כו 5/00024%ה48א תנתה) - 610508 ןתנ6הו =

 0% םנז עדה !םהו [5מ ןאש

 וכ 0 6 5
 ספ לשש תופת חשו 5 2 =

 ספ | יסכ תישסה עא 56 לתל

 .לאג רחל םיאבה םינורב

 |[ * הש
 | | 4 +--+ אח ששבו (ץרשה < לצ קי": חצ לשש ה ףדי ו איר ליש אג לושמ%9הינ = שבה יז ג שש

 הנכסב לארשי - חמא םולש

 ת6סק : / /וזאא . <ונ6ס68006 .סמש/
 תורוקו .תועד גיצצמו םיחטשה תרזחה דג;כ אצויה רתא

 םירושיק .רתאב דוע .ותוליעיו םולועה ךילהת יבגל עדיסו

 הפמה לש יעסיה דצל םירושקה םירחא םירתאל

 .ציבבולמ יברה יפוב אשטב לוק יצבק ןכו תיטילופה

 6 6 () :גוריד



 העורפ תומא ₪9 .תובר תו הרבח

 העורפ תונמא

 רעשה דומע :דבוכמו יתרוסמ ןפואב סייונב ,תשרב תונמאה ירתא בור

 סהב אוצמל ןתינ ,ללכ ךרדבו ,תונוש תוירוגטקל היינפה ללוכ םהלש

 תומדוק תוכורעתל שולגל רשפאמה ןויכראו תוילאוטריו תוכורעת

 .ורבע סימיב רתאב וגצוהש

 רתא לשמל ,סלועב סילודגה סינואיזומה בור לש סירתאה סה הלאכ

 רתא  ,(וק://אחאוא-והוסווופ .סזפ) ,קרוי-וינב יתינרדומ .תונמאל ןואיזומהי

 ןואיזומה רתאו 110 ://\עואוא .םופשסמ6וחנ .סזש) ,יםילהנגוג ןואיזומי

 .(תוףכ://\רגרא.0ופתסט]ק815.ססווה/וחטש42/8) יאווגרוא לש תיוושכע תונמאל

 םיטנכנה תונמא יבבוחל בר גנוע סיבסמו ,בטיה םייונבה םירתא ולא

 יביטקארטניא טווינ תורשפאמה תונכותב סישמתשמ סקלח .םהילא

 ,ישממ ןואיזומ לש הנבמ ותרוצב הקחמה ,ילאוטריוה ןואיזומה ךותב

 רתא ,לשמל) תונומתה ןמ קחרתהל וא ברקתהל שלוגל רשפאמהו

 יאווגורואמ ןואיזומהמו [!נ://ושאוא.810%.סזש] קירפ ףסוא ןואיזומ

 .(ליעל רכזומה

 לאכ טנרטניאל םיסחייתמ וב סירתאהש ,הזה יתרוסמה רנא'זה דצב

 םג חתפתמ ,תונמא ינכרצ לא עיגהל רשפאמה ,ףסונ תרושקת סוידמ

 לש סלוע לאכ ,טנרטניאלו היגולונכטל סחייתמה -- ףסונ רנא'ז

 סישמתשמ ,הזה רנא'זה לע סינמנה סירתאה .תושדח תויורשפא

 רתאה תא ךופהל ידכ ,השדחה היגולונכטה סתושרל הדימעמש םילכב

 .תונמא תריציל ומצע

 רתאה ליחתמ ,םירתוימ םירבסה ילבו ,תמדקומ הנכה לכ ילב

 סיעבצב סתוא םמהלו סתוא ליעפהל ,וילא םיסנכנה לע יידובעליי

 רושק ,הלא סירתאל הסינכב רצונש העתפהה טקפא .םילילצבו

 רתאל הסינכל תוולתמה תולבוקמה תויפיצב סתורגתהל הבר הדימב

 ןמזה בור סיתייצמ ונא ,טנרטניאב סגש ךכל תרוכזת ;רכומ יתלב

 תא סיבינמ סניאש וא םירפומ סה רשאכו ,םילגרה סירצויו סיקוחל

 סינונגנמה תא שדחמ ןוחבל םסיצלאנ ונא ,היופצה האצותה

 .םסהל ונלגרוהש סייטמוטואה

 שדקומה | (םוזכ://שש גח.טנטס.60ט/60811/ה08וה.01ם1) ,608786 רתאה

 אוה .םירתא לש הז גוסל הנותמ המגוד אוה ,תינורטקלא תונמאל

 סירבסה ללוכו ,שאלפו יבייוו קושי לש תויגולונכטב שומיש השוע

 הרגמ אוה ,תאז תורמל .העתפהה טקפא תא םיככרמש םיילאוטסקט

 לע בכעתהל דואמ יאדכ .הבשחמ ררועל חילצמו ןוימדה תא

 .ןויכראה ןמ תוכורעתה

 19605000 אוה הנושמ רתוי קפס אלל לבא סישרמ תוחפ ,ףסונ רתא

 ררועמ אוהש תויהתל הבושתה ילוא  .(םכ://שאיש .10]18665ק .60זהה)

 .ומשב היוצמ

3|> 



 העורפ תומא ₪ תוברתו הרבח

 יתלקתנש תינורטקלאה תונמאה ירתא ןיבמ ייסייאמייהו ןיינעמה

 וב סחלהל תוסנל אל צלמומ .1ק://שתתא.ו661800ע.ת6) אוה סהב

 לא הריהמ הלילצב סכתא ליבוהלו ותלועפ תא לועפל ול תתל אלא

 סלוגהי תשוחת תא ענכשמ ןפואב השיחממש ,תממהמ תילאוזיו היווח
 .יורצוי לע סקש

 ונוב

 תסטק : / /וזאצ . כסתס .ס0 .1
 תולאש לע תוטעלו לואשל ולכות ובש םידלי רתא

 .ישיא ןופלט רפסו ראוד יתורש קפסמ רתאה .אשוע לכב
 6 0% 6 6 6 :גוריד

 ו
 - טמפ הקמת תכממ 5540 [ו הש

 28 וכ //חא=+ ססרנ 60

 ה ב
- 

 ןוילגב ןורתפה תא ושכח
 לש עובשה

 ( םשוגל הוו

 יתחשר) רככ

 ו



 הטלוקפה - הפיח תטיסרבינוא
 םיטפשמל

 ת6ספ : / /2656820ם .ת 58 ..1/
3 

 םיסרוקה לע עדיס אוצמל ןתיע הטלוקפה רתאב
 עדיסו תבשחוממ תיתקוח היירפס .םידומילה תינכוחו
 לארשיב קוח יאששטב

 6 6 () () .גוריד

 םיבועחמ יניד

 שטס : / /יחאא . 18 .סס . 11/00 קט 062-180
 /זובנ ת . גת/

 םיבשחמה יעיד תודוא עדימ גיצמ היבר םייח ןידה ךרוע

 .ןיד יקספ .לארשיב םוחתב םישודיח רתאב .לארשיב

 .טנרטניאב טפועמב םיקסועה םירמאמ .אשושב הקיקח
 דועו םיטסיאתמ םירושיק

 ( (כ 63 (ר (א :גוריד

 תטפושה תושרה

 ת6סק : / /חאא . ססונע6 .ץסט ./
 ואצמת לארשי תנידמ לש תטפושה תושרה רתאב
 תכרעמ הנבס .תושרה לש הירוטסיהה לע בר עדי

 חרזאה תורישל דחוימ רודס .לארשיב טפשמה יתב
 תיבב רויס .םייטפשמ םיספטו רבסה תורבוח ללוכה

 רגאמ לע םכחותמ שופיח תורשפא .ןוילעה טפשמה
 דועו ןידה יקספ

 (א 63 6 (ר () :גוריד

 ןידה יכרוע תכשל

 תשס: / / א 15801082 סמ .1/
 הכשלה תודוא בר עדימ ליכמ ןידה יכרוע תכשל רתא

 .תועדומ חול .ןידה יכרוע רפס .םיחמתמל עדימ .היתודסומו
 .דועו

 6; 66 6 6 ;גוריד

 טנרטניאב קוחו טפשמ תורוקמ

 ת6טק : / /יחא-13כ .ת83.58 . ב0 . 11 / וז
 / פונמַר / 18 / 18 . תףת] /

 םירושיק לש זוכיר עיצמ הפיח תטיסרבי;וא תיירפס תווצ

 םייטפשמה םירגאמה רואית .תשרב טפששמ תורוקמו
 דועו םייטפשמ םירוטילקת תכרעה .היירפסב םיסייקה

 () 6 6; :גוריד

 טנ טסשעוב

 66 : / /שאא .ת5תב
 תוינפה ללוכה תשרב םייטפשמ םירתאל ךירדמ

 יכרועל ךירדמ רתאב .םיבר םיכמסמו םירתאל תוגווסוב
 ,הצופת תמיוערל השרה תורשפאו םילארשי ןיד

 (3 63 6 (ג :גוריד

 הקיטילופו לשמס ,קוח

 תיטפשעט הריקס

 ת6סק : / /אואא . .תס6 1 בוז . 00 ./
 תא תצמתמו רקוסה םי;טטפשמל ןועובש תלת
 עדיח רתאב .םלועבו יץשראב םייטפשמה םיטוטרפה

 עדיס רגאמל םייטמל השיג ןכו הרבחה ירצומ תודוא

 טפועמה תיב יקספכ לע עדיס .רתאב דוע .יטפשמ
 םינטפשמל םורופ .תועדומ חול .הקיקח ישודיח .ןוילעה
 .דועו

 6 6 6 (6\ 6 :גוריד

 חףסומ ךרע סמו טכוטה ףגא

 ת6%ק : / / יא . חס . ףסט . 31 / 05605 /
 תושושה תודיחיה לע עדיס םיעמהו סכמה ףגא רתאב
 תויוכז תוגודכ סכמ יאשועב םיכירדס .ןהידיקפתו

 תורשפא .םיעו יאשועב עדימ .םירזוח םיבשותל

 תיצראה ןיעידומה תדיחיל םודאה וקב עדיס רוסמל
 דועו םימסה תדיחילו

 ( 0 0 0 () :גוריד
 יכוניח עדיסו טנרטניא - חוא

 סקס : / /וזחז . 60וג03610ת .ףסט ./
 לע עדיס .תוברתהו ךוניחה דרשמ לש עדימ תכרעמ

 ןופלא .תועדומ חול .ךוניחה תכרעמ .תורגבה תועיחב
 .םירומל עדי .דועו םייכו;יח םייורופ .דרשמה תודיחי
 .םידיסלתו םירוה

 0 6 6 6. 6% :גוריד

 לארשי קנב

 ת6סק : / /וחחז .כבת%1 5861 .ףסט .1/
 גולטק .ויתוקלחמו קנבה הלנבמ לע עדימ רתאב

 ירעש .קעבה יפינס .תמישר .תועבטמו תורטש
 .דועו וימוסרפו קנבה תודלות .םינכדועסה ןיפילחה

 6 63 6י () () :גוריד

 היילעה תטילקל דרשמה
 שטס : / /וזאא .תס1 3 .ףסט .1/

 םילועב לופיטה לע יארחאה יתלשממה דרשמה
 לע עדמ רתאב .םירזוחה םיבשותבו םישדחה

 ןופלא .םילועל םיעצומה םיתורישה .וידיקפתו דרשמה

 .עדיס דועו םוחתב םירקחמו הקיטסיטטס .דרשמה

 40 49 62 0י :גוריד

 צץוחה דרשמ

 ת66ק : / /וזא .53 .ףסט .1/
 לארשי לע בר עדימ ילארשיה יץוחה דרשמ רתאב

 ילכלכ עדימ .תושדח .םיפטוש םיעוכדע .היתודסומו
 .דועו רוזאהו לארשי תודוא ירוטסיה עדימ י;ידמו

 ג 6ג 6: 65 6 :גוריד



 הקיטילופו תוגלפמ - לשמו ידרשמו תודסוממ ₪) הקיטילופו לשמו .קוח

 הביבסה תוכיאל דרשמה

 ת6סק : / /שאא . 6סתטנ :סתתוסתש .
 סט .1 .

 ורתאב גיצמ הביבסה תוכיאל דרשמה
 תשושה דרשמה | תודיחי תודוא עדימ
 הביבסה לע הריטשה ןעמל ןהיתולועפו

 לע הריטשל םיפיט רגאמ רתאב .לארשיב

 הנגהל םיקוחה לע עדימ .הביבסה תוכיא

 תושרה לע עדימ .הביבסה תוכיא לע

 .דועו םייסואלה םי;גהו עבטה תריטשל

 (\ (ר (3 6 (ג :גוריד

 ..... ההווה

 הסנכה סיב ףגא - רצואה דרשמ

 ןיעקרקמ יוסימו

 ת66ק : / /שאא .תוס+ . ףסט . 1/3 66/

 עיצמ רצואה דרשמב ןיעקרקו יוסימו הסצכהה סמ ףגא
 סמה תעשו תיחכטה סמה תעש תודוא עדימ ורתאב
 .ששוכר סמו הסקכה סמ יטפט יולימל ךירדמ .תממדוקה

 .דועו םיריכלמל הכרדה .תוסנכהו תואצוה תוחוד

 6 6 6ג (ג :גוריד

 תוסלכה להנימ - רצואה דרשמ

 הנידמה

 ת6סק : / /%אש .תוס+ .סט .11/תבסבמה5/
 תילכלכ ורקמ הריקס ה;ידמה תוסעכה להנימ רתאב

 ביצקתה תיזחת .םיעיפשמ םיימלוע םימרוגו לארשי לש

 חודה לש האלה ותסריג .200ו תעש דע ימואלה

 ה;עועל תיבירהו היצלפעיאה תיזחת .םדוקה תעשה

 דועו האבה

 9/0. 0.0 :גוריד
 ןוכישעהו יויבה דרשמ

 ת66ק : / /שאא .תוססמ . סט .1/
 עדיס לארשי תעידמ לש ןוכיעהו יעיבה דרשמ רתאב
 לש רוידל םיטקיחפ רותיא תורשפא .וידעיו דרשמה תודוא
 .םיאכזל רויד עויס תודוא עדימ .יץראה יבחרב דרשמה

 םיזרכמ רותיא .םינלבקה םשר סקנפב שופיח תורשפכא

 .דועו דרשממה לאע

 69 6 6 6ג כ :גוריד

 הנידמה תורישע תוביצנ

 ת66ק : / /שחש . סנט11 -567106 .ךסט ./

 יללכ עדימ לבקל ןתי; הנידמה תוריש תוביצ; רתאב

 ללוכ רתאה תוביצעה תקפסמ ותוא טרופו עדימו

 תודמעומ ספוט ןוגכ םיספטו םיגשומ ןולימ םג

 6 6 6 6 (ג :גוריד

 יח

 ,.ב הביבסה תוכואל ררשמה - לארשי תנידמ - 506ת0 0 167061 8 מוס
 [₪ 29 לפס :קחצה [א5 ןח

 + 9 ּם
 ףשס | הטהאת

 .20 0093 72 מכ יחי 6 עוד
 קטאר | צאת[ ול

 םייקסעה םילבגהה ושר

 ת66סק : / /שחא . בת(ג 6נוג5פ6 .ףסט ./
 1ת66א .35ק/

 ותרטמו יאסצע דמעממ הנהנה יטפשמ יתלשממ חוג

 םיגוזימ .םילופונומכ םייקסע םילבגה לע חקפל

 לע הנוממה תועיבק תודוא עדימ רתאב .םילטרקו

 .םייקסע םילבגה ינידב יעכדע עדימ .םילבגהה

 .םינוש םיספט .םידבוע ןופלא .םוחתב םירסאב

 דועו ןויד תצובק

 6 6% 6% 6 6 :גוריד

 צרא - 35 איטת

 ת6סק : / /אוזא . <ב335 .1[/

 תוטורקע ךמנסמו תבלושמ תיצרא ראתמ תיעכת

 ללוכ תינכותה ינכת תא ליכמ רתאה .חותיפו היינבל

 םינכתב ןייעל ןתיע התלכה ךלהמב וקפוהש תוחיד

 לש התומד לע דומללו .האירק יצבק דירוהל .רתאב

 .2020 תעשב הנידמה

 6 6 6% 6 (ג :גוריד

 יתלשעה הנידסה ביצקת

 ת6ספ : / /א .תוס+ . ץסט .11/0ט4 +:התס
 ,ת.תסת/ -

 ביצקת תא גיצמ רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא
 םיעיפומ רתאב .1999 תעשל ן;כותמה הנידמה
 תודוא עדימ .ולש תיללכ הריקסו ביצקתה יכמסמ
 םיסממ ה;ידמה תוסעכה תמגודכ םינושה ויביכרמ
 האוושה | תללוכה | תנווקמ תותליאש תכרעמ
 .ביצקתה לע הבוגת תורשפאו םימדוק םיביצקתל

 0.0 0.0 :גריד

 תחא לארשי

 ת66ק : / /ששא .סת61 55261 .1/
 תא היתחת תדגאמה תחא לארשי תגלפונ לוע הרתא

 הגלפממה תודוא עדימ רתאב .דמממו רשג .הדובעה תועיס

 ,ואידיו יעטק .םירקיטס .תוריחבה לגעי'ג .העצמ .היתולועפו

 .דועו קרב דוהא הלשומה \עאר תודוא עדי .םירקס

 6 6) 6) 6; :גוריד

 .:שי ריר ,,םשח בק" הק ל לר הדל" 0 7 00



 ןוחטיבו אבצ - הקיטילופו תוגלפמ ₪) הקיטילופו לשעממ .קוח

 דמס

 תשס : / / אא .זחס1תב6 . סס ./
 .תחא לארשי תרגסממב תסנכב תגצוימש תיטילופ העטת
 םייטרקומדו םיידוהי םיכרע בוליעל תארוק העעתה
 .תדוא עדיב רתאב .תיתדה תעויצה שחיחו העידמב

 .דועו היתולועפ .היגיהנמ .היתשחקע .העטתה

 () 6 () ()\ .גוריד

 זכרה תגלפוב

 ת66ק : / /אאש . בחומה .סמ6 ./

 .יכדרמ קחצי לש וחאעארב זכרמה תגלפונ לש הרתא

 .תסנכל העצמ .היתורטסו העשתה תודוא עדימ רתאב
 דמעומה תודוא עדימ .תוריחבה תכרעמב ןייפסקה

 רודירמ :העשתה ישאר תודוא ןכו הלשממה תחעארל

 קחשו אולימ

 ( 6 (3 (\ יגוריד

 הדובעה תגלפמ

 תספק : / חח . בבטס6ב . סס .1/
 תוישר תא אוצמל ןתיע הדובעה תגלפמ רתאב

 הלשממה תודסומ .הגלפסה לש תסעכה ירבח

 לשממ ירתאל םירושיק .תסנכהו

 6% 6 1% גוריד

 בב

 תשס : / /אוא . וסע 602 ,./
 תופרטצה תורשפא ןכו הגלפמה תוליעפ לע עדימ

 תויוכזו היטרקומדה .הגלפמה תוליעפ םוחתב תושדח

 םירתאל םירושיק .הגלפמה עצמ .לארשיב םדאה
 דועו םייטנבלר

 6 6 (\ (ר גוריד

 צרמ רעונ

 ת6סקס : / /אאא .תוסנ662 .סעש .11/660ת8]
 6/6266 16628086 .תשתו] /

 יבגל עדיס ואצמת צרמ תגלפמ לש רעועה רתאב

 ורואל יכרעה דוקה .םיכינחה ייע תכרענה תוליעפה

 תוינכדע תושדח ןכו םילעופ םה

 6% 0% 6% גוריד

 יחרזאה רמשמה

 ת66ק : / / אוז .תוג.5תםוהש . סנש .1/

 .ןוגראה הנבמ לע בר עדימ יחרזאה רמשמה רתאב

 לע תגצמב תופצל ןתינ רתאב .ויתולועפו וידיקפת
 שמתשהל .יתנועה תוליעפה חוד תא אורקל .ןוגראה

 תובדגתה ספוט חולשל ןכו ינוגראה םינופלטה רפסב

 .ןוגראל ףרטצהלו

 6 6 (א (ג :גוריד

 ןשיה קנעה

 תססק : / /יחחע . 760016168 . ססת/
 סמ 7 3/

 דגנכ יםיכהו יגולויבה רורטה םויא תא גיצמה רתא
 ,יטוטא רורטבש תועכסה תודוא עדימ רתאב .לארשי
 .ןדאל ןב המאסוא טסירורטה תודוא עדיט .ימיכו יגולויב
 .םוחתב תושדחו םינויד םורופ .םוחתב םירתאל םירושיק

 6 () 6; :גוריד

 תביטח - לארשיל תיאבצה היישעתה
 םיליט .תוכרעב

 66 : / /וזחוז . 11-56. 00 .1/
 .ןטכתב .תקסוע שיעתב םיליטה .תוכרעמ תביטח
 עדימ רתאב .םיליטו קש תוכרעמ לש רוצייו חותיפ
 עדימו תלעופ איה םהב םימוחתה .הרבחה תודוא
 תכרעמ ןוגכ םחותיפב תברועמ איהש םירצומ תודוא
 יץחה ליט

 ( 6 6 6ג :גוריד

 ןוירשל די

 ת66ק : / / אאא . ב:ס-186עוגת .סמש ./
 תא הליעפמה ןוירשה .תתומע לש ט;רטניאה רתא
 ןוירשעה ןואיזומו ןוירשה יללחל החצנההו הרובגה רתא

 םירויס .רתאה לש ריווא יסולצתו תופמ רתאב .ןורטלב
 עדימה זכרו ןואיזומה תודוא עדימ .םיעושה םינקתמב

 דועו ןודיח .םירקבמל תועצומה תויוליעפה .םוקמב

 לובגה רסמשמ

 ת6סק : / /תפתומ6 5 . שש 2084 . ססת/
 -תםהשַהט 2

 .םיעפה ןוחטיב לע הרימשל לעופה ליח שיה לובגה רומשמ
 םע הלועפ ףותועב לעופו לארשי תרטועמל ףופכ ליחה
 לוע הירוטסיהה .ליחה ידיקכת תודוא עדימ רתאב .להצ
 .דועו ליחה יללח תמיששר .וב רידסה תוריעה לולסומ

 6 6 6) :גוריד

 שית תעש

 תססק : / / א . 5833685 .00 ./
 תודדומתהב םהירוהלו םילייחל עייסל ותרטמש רתא

 עגונב תובושתו תולאש רתאב .יאבצה תורשה םע
 דועו תוצעו םיפיט .לייחה תויוכזל

 6 6 (ג :גוריד

 םדא חכ ףגא - ליהצ

 תפסק : //8א3ב .65 ./
 לע סייגתמל עדימ רתאב גיצמ לארשיל הגהה אבצ

 .דועו עיגהל ןתיע ןהילא תודיחיה .יץובישהו סויגה ךילהתה

 םי;אעה םיאששב יעויח עדימ עצומ םיאולימה ילייחל
 אשעע לע שופיח עצבל ןתיע .םיאולימה תורישב םירושקה

 רתאה יפדב שקובמ

 6 6י 0: 0) :גוריד

 ל"אפר

 ת6שק : / /יחחז . 285861 .00 ./
 תותיפה םוחתב תלעופ המיחל יעצמא חותיפל תושרה

 .תומדקתמ הקיעורטקלאו קש תוכרעמ לש רוצייהו
 ןוחטיבה תכרעמל םירצומ תקפסוממ לאפר .דועו םיליט

 לע עדימ רתאב .םלועה יבחרב תוחוקלל ןכו ליהצו

 תויורשפא .םירצומה ,הב תשושה תוביטחהו הרבחה

 .דועו הקסעה

 6 6 6 (ג :גוריד



 םיבושיו תוימוקמ תויושר - ןוחטיבו אבצ ₪9 הקיטילופו לשסממ .קוח

 ףיקמ עדימ ללוכ ילארשיה ריוואה ליח רתא

 תומחלמב .ליחה לש הירוטסיהה לע

 ילכ לע עדימ רגאמ .םיעושה םיעצבמבו

 רודמ .תורישב םיאצמעה םי סיטה

 תויורשפא תא גיצמה םיסייגתנל דחוימ

 .סייגתמה ליפורפל םאתהב לייחב .תוראעה

 םיקחשמ רודמ ןכו ןויד תוצובק .טאצ

 .םילווקמ

 (66(\(\(ו גוריד

 ראודה תושר

 667 : / /טשא .כס5611 .ססת /

 םלועבו יץראב םיפסכו םיצפח .ראוד לש ימואלה ליבמה

 לכל תאערה לש םי/אעה היתוריע יבגל ףיקמ עדימ רתאב

 .םי;אע ראוד ירצומ תשיכר תורשפא קשוב םירזגסה

 ןובשחמ .םיחולשמ לש םבצמ רוריב ןוקס דוקימ רפס

 דועו קט ראוד תוריש .חזלועמ יפירעת

 (6\ 6 6ו(א < 'גוריד

 ששני תימוק מ תוושו |
 תי;רוא

 תססק : / /9תאא . 5266/6110 . ססתו/
 תופס 55 / 0 /

 באשיה תחוא םיטרפ ליכמ | תיערוא בושיה רתא

 םוקמה יבשותל םייעומיששה םיטרפ ןכו הבש הייסולכואהו

 חולו םילויח םיעופלט .הצעומה תוליעס לע עדימ ןוגכ

 תועדומ

 6% 6 6 .גוריד
0 
 ןולקשא

 ת66ק : / /שצא . 352%610מ .תוטמב . בב/

 ןתיע ריעה רתאב ןוכיתה םיל רעשה ןולקשא ריעה

 םייתורייתה םירתאה תא רקוסה ואידיו טרס דירוהל

 הנירמה .םוקמב תויצקרטאה לע עדימ לבקל .ריעב

 לש הריקס ןכו שדחה תוברתה לכיה יעוריא .הששדחה

 .ריעב םיויעקו םיקסע .תויוח

 6 6 6 :גוריד

 לאומש תעבג

 פסק : / /אאא . ץ5םתוג61 .ףסט . 11 /

 תודוא עדימ לאומש תעבג תימוקמה הצעומה רתאב

 .תומואת םירע .טרופס .היירפסה .ס"נתמה .הצעומה

 דועו תונומת תיירלג

 6 6 6\ :גוריד

 בקעי-ןורכז

 16 סכ : / / ו 210תמ0ת -ץ3הססט 00 .1/

 לע בר עדיס בקעי-ןורכז הבשממה לש הרתאב

 יעורא .יוליב תומוקמ .קסע יתב הבשומה .תיירוטסיה

 .הבשומב םילייטמל םילויט ירתאו תוברתו הרבח

 6 (\ 6 6 ( ;גוריד
0 0 

 העבי

 660: //אאא .ץבטת6 6 ...1/

 יםוחתב היבשותו ריעה לע בר עדימ עיצמ רתאה

 .לגרב ילאוטריו רויס רתאב .םיתורישהו יאנפה .ךוניחה

 .הפמב שומיש ךותו קוסמב

 6( 6 (א :גוריד

 == שש

 הפיח

 תשס : / /שיאא .תּה3 53 .ףסט .1/

 ריעה תודוא עדיס .ןופצה תריב .הפיח ריעה רתאב

 שאר רבדו םידחוימ םיעוריא .םיקסעה .רועיחה .תורייתה

 ריעה

 6 6 6 6 :גוריד

 ה

 אבס רפכ

 תש סקס : / /שאא . א531- 588 .תוטמ3 . 31 /

 בר עדימ אבס רפכ לש ינוריעה טנרטניאה רתאב

 היינבו הסדנה .םינושה היפגאו הייריעה .ריעה לע

 תרשפאמה תנווקס יפרגואיג עדימ תכרעמו .ריעב

 .דועו ןונכתל עייסמ עדימ לבקל

 %\ 6) (\ <, :גוריד

 לונרכה ףוח תירוזא הצעומ

 ת%%כ : / / ואח . תס5-13%3 11861 -:610ת
 .תונתב .1

 הבס .למרכה ףוח רוזיא .תודוא עדימ הצעומה רתאב

 חול .רוזאב תוריית ירתאו םיבחעיי .היתולועפו הצצעומה

 .דועו תוימוקמ תושדח .תועדומ

 69 0 0 :גוריד



 תויורירגש - םיבושיו .תוימוקמ תויושר 6) הקיטילופו לשמו .קוח

 רזג תירוזא הצעומ

 16% : / / אש . 492060 ./

 2 .תסתנ/

 .הצעומה שאר רבד .תירוזאה הצעומה לע עדיס ףד

 .רוזאה תפמו האילסה ירבח

 () 6 (ג :גוריד

 בגנ ת תירוזא הצעומ

התב6-ת60007 סש.41/
 תת סס : / / אה . :

 תב ב ת . תה /

 ןכו רוזאב תויוליעסהו תירוזאה הצעומה לע בר עדימ

 לש ז-ה טקיורפב םיפתתשמה רוטיחה תודסומ לע

 .הצעומה

 () 6 (ג (ר :גוריד

 ןורימ בשעומ

 6 : / / ו . 165 .ססמ/

 תטיס: 05 2 6/

 .וב םייחהו ןורימ בשומ תודוא עדימ גיצמ יעורימ רימע

 עדימ .םילולה תמנגודכ םילושה תואלקחהו לודיגה יפגע

 תשרוממ םירופיס .םירקבמל םיעצומה םירמיצה תודוא

 .דועו בשומה

 < 6; () :גוריד

 אחישרת תולעמ

 66 : / / זואי . 31 ר/

 .ריעה שאר רבד אחישרת תולעמ תיירינע רתאב

 םיטקייורפ | .ךוטיח .הייריעה .תוקלחמ לע עדימ

 .לילגה בושקתו תושדח .םיילכלכ

 6 6 (ר (ר :גוריד

 יפוקמה ןוטלשה זכרמ

 ת6סקס : / / אש . 13600 .ףסט .1/

 הרבחה .לארשיב יסוקמה ןוטלשה זכרמ לע עדימ

 ,הלכלכו קשמל הרבחה .ק ה יעוריא .היצמוטואל

 .דועו םלועבו לארשיב םירע .ןוטלשה רצוא קנב

 < 6 ( (ג :גוריד

 רנרב תעבג ץוביק

 תק : / / א . מממ . /

 !עיגהש םיצולח י"ע 8 -ב דס רערב תעבג +צוביק

 ןכועה בושיה .תודוא עדימ רתאב .הפוריא וררזמו היסורמ

 רפס .צץוביקה ירבח .םוקמב םילעפמ .תובוחרל תיסורד

 .דועו ימינפ םילופלט

 6 63 6ג :גוריד

 םיקיז יוביק

 166כ : / /ששא . תנא. ./

 דימ ץוביקה רתאב .ןולקשאל םורדמ ןכוש םיקיז ץוביק

 יפד .םירבחהו יץוביקה לאש םינופלט רפס .םיפ/עה תודוא

 .דועו םירבחה לש םיישיא תיב

 () () (\ :גוריד

 הביצפח +צוביק

 תשס : / / א .ב6521 0/

 ירוטסיה עדיב רתאב .עובלגה ירה תולגרמל ןכאעה יצוביק

 לעפמל רושיקו רזאב םירייתל תויצקרטא .צץוביקה לע

 לגלפ

 < 6 6 :גוריד

000 
 הענער

 507 : / /אא . :בּבתּבתב .ססד ב/

 .רוטיחה .ריעה לע עדימ הננער ריעה רתאב

 דועו הביבסה תוכיא .יאנפהו תוברתה

 () ג 6 :גוריד

 ופי א-ח תייריע

 15 6ק : / /ואואחא . 661-הטנט .ףסט .31/

 דחוימ רודמ .שפטשה

 וה זכרמ .תומלצמ תרזעב

 רפסמב םיקקפה בצמ תא

 .תמא

 (6\ 6) (\ (6\ 6 :גוריד

 הק רימה
 ןודצולב לארשי .תורירבש

 לס / יח . 15861 -6חמב58ע .ס
 א/10ת60ת/

 לע עדימ .ליכמ ןחטולב ילארשי .תורירגש לש הרתא

 .רתאב דוע .םיבושח םיעוריא 'לעו .תורירגשה תוליעפ

 עדימ .םולששה ךילהת .לארשי .. ירב יסחי לע עדימ

 .דועו ילכלכ

 () 6 63 (ג :גוריד

 לארשיב הילרטסוא תורירגוע

והא . וג56:811 300858 . סַד
 ה 1 / / 

1. 

 תלבק תודוא עדימ לארשיב הילרטסוא תורירגש רתאב

 .לארשיב םירקבמה םילרטסואל עדימ רוקיבל .תורשא

 תול .הילרטסואב הרבחו תוברת .הלכלכ יאשעוטב עדימ

 .םיעוש םיילרטסוא םירתאל םירושיק ןכו םיעוריא

 ( 6 6) 6 :גוריד

 לארשיב רודוולס - לא תורירגש

 סט : / /אא . 61-5310360, 0/

 .הקירמא זכרמו העדמה
 .םקסע שעאלו םירקבמל ילכלכו

 עיסה תוורועכאו הוקלירומא
 .םיעגס ל

 < () )ג :גוריד

 לארשיב ב"הרא תורירגש

 ססכ : / / אא . 1815-1586 . /
 תת

 שו םיבאאח םי

 .בהראב תחאעקה

 () 6; 6 (ג :גוריד

 לארשיב הילטירב תורירגש

 ת6סת : / / אא . כ 6 סח. /

 יתחיע תודא עדימ .לארושב

 .תחועאו תחו תלבק יכילהו

 < 6) 6; 6; :גוריד



 תויורירגש 6) הקיטילופו לשסמ .קוח

 לארשיב דנלניפ תורירגש

 סטפ : / /שאא . 53 תזוכ . סנש .1/
 עדימ לארשיב תיעיפה תורירגשה רתאב

 .דנלניפל הריגה תורשאו הזיו ירודיס תודוא

 ןיב .רחסה יסחי .דנלניפו לארשי יסחי

 .דועו אועטב םירתאל םירושיק .תוצראה

 6 (ר 6 ג () :גוריד

 לארשיב הי;סרג תורירגשע

 תססק : / /חשא . 6 והמסזופ . 6 ./
 .א תב ת;כושה לארשיב הי;מסרג תורירגש רתא

 תוקלחמה תויוליעפו .תורירגשה תודוא עדיב רתאב

 תורירגשל םיעגונה תושדחו םינוכדע .הב תועקושה

 תודוא עדימ ןכו םיששלוגל רירגשה תכרב .הי;טרגלו

 .הינססרגו לארשי יסחי

 6 4 )ו :גוריד

 לארשיב תפרצ תורירגש

 תספק : / /חאא . 568 . 00 ./

 תודוא עדיס ללוכ לארשיב יתפרצה עדיסה רתא

 .לארשיב תפרצ תורירגש לש םיירלוסנוקה םיתורישה

 עדיס .תפרצל לארשי ןיב רחסמו עדמ .תוברת ירשק

 רחסמה תכשל .לארשיב יתפרצה ןוכמסה לע

 תיתפרצה הפשה דוסיל לע עדיס .תפרצ-לארשי
 .תיתפרצב שגומ רתאב ןכותה תיברסמ .דועו

 6 6 (ג :גוריד

 וסס

 ג

 ו

 ךהפ םחופהפפצ

 סז וו ₪
 לנפל
 דו אצוצ

 ה
 רוט רודה רצ

 לארשיב דעלוה תורירגשע

 תפסק : / /ןץאא . ת66ב-6תכּב555ְ-ם618טגצ
14 

 .איתב תנכושה .לארשיב דנלוה תורירגש רתאב
 עדימ .תווצה יששנאו תורירגשה .דעלוה תודוא עדיס

 .דנלוהו לארשי יסחיל עגועה יתורייתו ילכלכ .יטילופ
 דועו יראלוסנוק עדיב

 6 0 () :גוריד

 תסנכה

 פסק: // =ם6586% .שסט .11 /1ת06א .תסת1
 .לארשיב ןוטלשה תודסומו תוכרעמ לע בר עדימ לארשי תסנכ לש רתאב

 לש בחר םינותל סיסב לע תוליעיו תועווגס שופיח תויורעפא רתאב
 ינורטקלא ראוד חולשל ןתיע .דוסיה יקוחו תסנכה ירבד

 וץלסומ רתא .תירבעב ןויד תוצובקב ףתתשהלו תסנכה ירבחל

 (א 6 6 6 (ג :גוריד



 תואירבו עדס

 לארשיב הוטס ילעב ןוגרא

 ת6סק : / /65ת8הש . ססת/ 508 /
 לע עדיס .לארשיב המוטסה ילעב ןוגרא לע עדימ

 המוטסה םויו ברקה יטואלניבה סרגנוקה .ןטרסה תלחמ
 .םירחא הונוטס ירתאל םירושיק םג רתאב ימואלעיבה

 6 60 6) () :גוריד

 הצופ) תשרטל תילארשיה הדוגאה

 תססק : / /שאא .ופ50016%צ .ס6 ./

 תושרטה תלחמ תודוא עדיס זכרמ הווהמ הדוגאה רתא
 םילוחה םידליו םירגובטל יעויח עדימ ליכמו הצוסעה
 .הלחמב

 2 600 02 0, () :גוריד

 הסדה תיניצידמ תורדתסה

 שק : / /וזוא .2483558ב סך .1/
 ליעפו ןוגראה .הקירמא הסדה ןוגרא לש ודוסימ ןוגרא

 םיפוצה רה הסדהו םרכ ןיע הסדה םילוחה יתב תא
 .צץוח .תואפרמו יתליהק תואירב זכרמ ןכו םילשוריב

 רפסה תיב .ןתלועפו ןוגראה .תוקלחמ לע עדימ רתאב
 םוקסב יאופרה רקחמה .הסדה תוש) תוליעפ .האופרל
 דועו

 60 62 6) () :גוריד

 םייח

 תספק : / /א .תּבַצגת .סש .1/
 לארשיב ןטרס ילוח םידלי ןטמל תיצרא ללכ התומע
 םי;כוש התומעה ידרשמ .יתובד;תה סיסב לע תלעופה
 םודיקל תלעופ התומעה .םידלי תאופרל רדייוע זכרמב
 םידליה .תחוור חופיט .םוחתב יאופרה תורישהו לופיטה
 .םהיתוחפשמו םידליה ןעמל הקיקח םודיקו

 ₪ 0.0.00 גיד
 הנועד ןוכב

 קר : זוז . 03תסת6- .ת5 1.0166 .סש
41 

 .ליג לכל תואירבו הנוזת לע ןווגמו בחר עדימ רתאב
 אשועב םיפיט .היווירט קחשמ וכותב בלשמ רתאה
 .דועו ירולק עדימ .הנוזת

 6 60 6) 6 () :גוריד

 האיר תולחמל ןוכמה

 ת66ק : / /חז . 1וגתש - וס . 00 .1/
 עדימ .םיסוסרפו םירקחמ .ןוכמה תודוא עדימ רתאב
 .הדוקפתו האיר תולחמ לע

 6 6 6 6 :גוריד

 א-ת יאופרה זכרמה

 תשס : / /זאא . <35ת0 . סנש ./
 א-תב בוליכיא חיההיבב יקסרוט שיע יאופרה זכרמה

 תודוא עדיסס רתאב .םינאע האופרו תואירב יתורוע עיצמ
 .םוקמל הרובחת יכרדו הפמ .תואעה זכרה תוקלחוממ
 .דועו םידידיה תדוגא תודוא עדיב

 6 6 ()\ :גוריד

 לארשיב םידלי תאוסרל רדייעוע זכרוב

 תשס : / / וז . 5001 .1/
 םידליל לופיט קינעונה לארשיב וגוסמ דיחי יאופר זכרוב
 םיתורישה .תווצהו זכרה תודוא עדימ רתאב .םירגבתמו

 תושדח .יאופרה רקחמה .םוקמב םי/תיעה םייאוכרה

 תיב ידליל םיבתכוממ חולשמל דחוימ םורופ ןכו םיעוריאו
 .םילוחה

 6 62 6; 6) :גוריד

 הפי ללה יאופרה זכרה

 ספ : / /תַע .ת616תב .ףסט ./
 בר עדיס רתאב .הרדחב הפי ללה יאופרה זכרה רתא
 תולשל תורשפא .תועושה ויתוקלחמו זכרה תודוא

 .םייביטקארט;יא םיקחשמ .םייאופר םיחמטומל תולאש
 םילוחה תיב תודוא יעומיע עדימ .תויולג חולועמ תורשפא
 .דועו

 6 63 6א 6 () :גוריד

 תו-דפ6ה 5
 ת6ספ : / וא . ת1 66010826 .ססת\/

 יאנפו שפוע .טרופט תוליעפב החמתמה הרבח
 תוליעפל םיפיטו הרבחה יתוריש לע עדיס רתאב
 בשחמה לוט םידבועל הנוכנ תינפוג

 62 6 40 :גוריד

 רשיפ 'רד
 ת6%ק : / /יזא . 68061 . 00 ./

 לע טרופמ עדימ רתאב .ירשיפ רד" תרבח לש הרתא
 תתיבס האופרה םוחתב יללכ עדימ ןכו הירצומו הרבחה
 .תא שוכרל םישלוגל רשפאל דעוימ רתאה .ירשיפ רד"
 .תטווקמ הרוצב ירשיפ רד" ירצוומ

 ג 6 6 () :גוריד

 לאפר רפכ

 ת66ק : / /דחחז . <45861 .00 ./
 םיסוחל דעויסו עבש ראב תואובמב ןכועה ירפכ דסומ

 םיררוגתמ רפכב .תזיעפנו .תויזיפ תולבגממ םילבוסה
 םהייח לוהיעב םהל תועייסמה תושמוא תוחפשמו םיסוח
 .תואלקחהו דיה תכאלמ םוחתב תודובע עוציבבו

 6 6) 6) :גוריד



 עדמ - תואירב תורבח 6 תואירבו עדוב

 קסידרונ ובונ

 תסספ : / /יחז . תסטס . 0 .1/

 תרכוסב לופיטב םלועב הליבומה הרבחה

 ללוכה ילארשיה תרכוסה רתא תא הגיצומ

 תוצע .לארשיב הלחמב לופיטה לע עדימ

 תובשת תואמ .תרכוט ילוחל הכרדהו
 דועו אשוטב םינויד םורופ .םוחתב תולאשל

 ללוכו םיאפורל דעזימה רודמ רתאב ןכ ומכ

 .דועו םוחתב םיעוריא לע עדימ .םירמאמ

 () 6 6 6 6; :גוריד

 2000 קט רזייל

 ת66ק : / /שאא . 1356מ66022000 .סס ./
 רישכמ תרזעב רעיש תרסה יתוריש עיצמה ןוכמ

 ונפוגב רעישה תחיסצ לע עדימ רתאב .ינשדח רזייל

 .רזיילה רישכוב לופיטה ךילהתו

 < 6 () .גוריד

 ליזחש

 ת66ק : / /יזא . 5881 .סס .1/

 .םייאופר םיתורע תקפסמנה הרבח .ליחשע תרבח רתאב
 הרבחה יתורישש לע קיסעמו טרופס עדיח אבומ

 .םלועבו יץראב התוליעפו

 6 6 60 () :גוריד

 היגולוקא

 ת6סק : / /שא6 . 5תוגת16.ת12.11/600/
 םדאה תוברועמו היגולוקא אשטעטב םירסאמ רגאמ
 תויצמינאו תשומת .םיפרג םיבלושמ םירטסאסב .עבטב
 .יגולטכט .יעדמ םוחתב םיטביה רפסמב םיקסוע םהו

 יתרבחו יתביבס

 6 63 (ג 6 :גוריד

 הלשממה שארל יעדמה צעויה

 תססק : / /8016ת06 .0. בב/
 אשוקב יץעייל יארחא הלשעממה שארל יעדמה צעויה

 עדמה ימוחתבו לארשי לש תימואלה עדמה תויעידמ
 לע עדימ רתאב .תוטלחהה תלבק תעב היגולועכטהו
 עדמה תוימידמ .תורטמ לע עדימ .יחכו;ה ץעויה
 דועו םוחתב םיעוריא .תימואלה

 6 6 () :גוריד

 וםויב

 ת6ס6פ : / /101ת+02ּהב05 .אס1 קתבתת
 .80.11/מ1סאס0/

 עדיסב בלושמה ןמציו ןוכמב קתרמ ילאוטריו רויס
 .םייגולויב םירבסהו

 (ג 69 62 62 :גוריד

| 2 

 5 ףעשצפ 450 האש -₪ | 6 ₪
 236% 58 00 כ :אאישו רול <

 תסידרונ ובונ ל |

 הרשה תץרחול קוטפב כ קרא הף |
 רי וב

 חיכה תנו יעוכרה חדנתגו וא

 .(תדל להקל) יעביצה תותפה רת=

 פי
0 

 םדאה חוג לא תונולח

 תפס : //אאא .066.30.11/5016ת06/
 סע /

 קלחכ הז רתא חתיפ תיכעיח היגולעכטל זכרמה
 רתאב .ותואירבו םדאה ףוג אששב דומילה .תיעכותמ
 .תובאעתו תולאש .יעדמה יגולויבה רקחמה םוחתב תאעדח
 םיקחשמו תחיח .םורתב םירקחמו םירקוח תודוא עדימ
 .דועו םישלפל

 %) 6% 6% 6 6% גוריד

 תישארה תינעדמה - ךוניחה דרשמ

 ת6סק : / /אא . 64ו1036נ.סת . סט ./
5""%/ 

 תולוק ךוץיחה דרשמ לש תישארה תי/עדמה רתאב
 יבגל .תוללכמבו תואטיסרבי;ואב םירקוחל םיארוק
 םירקחמ תכירעל םילהע .ןימזמ דרשמהש םירקחמ
 .דועו םירקחמ םוסרפ .רפסה יתבב

 62 62 60 6) :גוריד

 םייניע

 ת6%ק : / /אאא . 5תוגתנ6.א12 ,1/
 יענחוג פונו / 6

 םורמ קיציא י"ע המלוצ "םיי/יע תוארל" תכורעת
 .םילוועה םיי;יעה יגוס תודוא עדימ הכורעתה רתאב
 .תוביהרמ תועומת ןכו ןיעה תוליעפ תודוא עדימ

 9.0.0 0.0 :גוריד
 עדמ יחרפ

 ת66ק : / /שאא .ץ3מ66מ . הס ./
 10580ת08 .ת6ת/

 ןוגסו בר עדימ רתאב .ט;רטניאב יעדמ ךעיחל זכרמ
 עיפומ ףסטב .דועו םיבכס יפצמ .הימשורטסא לע דואמ

 םירועיע ללוכה טתרטניאב הימעחטסאל שהיב
 .ןינעוו הפי טקיורפ .היווירט ןודיח ןכו םייביטקארטניא

 ולס

 63 (₪ 6 () (כ :גוריד



 גנידירט לא-תפ סווטטוק

 116סס : / /טא . 60505 . 00 ./
 ירצומ תקפסמ הרבחה .לארשיב היטוורטסאל זכרמה
 תודוא עדימ רתאב .םוחתב יעוצקמ יץועייו הימטורטסא

 .תוימטורטסא תועפות ןולימ .ועמשה תכרעמ יבכוכ
 .דועו םייט;בלר םירושיק .םירצומ גולטק

 ( 6 6ג () :גוריד

 בג רוטקוד

 66ק : / /אע . 1מ-ש8ט . 00 .1/
 לבקל ןתיע רתאב .בג רוטקוד - יתואירבה זכרמה
 .רתאב דוע .הנוכ; הדיסעו הבישיל תוצעו םיפיט
 .םיעצבמו םיפינס תונישר .הרבחה ירצומ גולטק

 62 62 6 ()\ :גוריד

 אפרסידמ

 תשס : / / וז .נ633ת3 כס . סס ./

 תקפסמה םייאופר תודסוממל םיתורישו קווייע תרבח
 םילוח יתבב םייאוכר םירצוונ לש עונישו ןוסחא .תשורתפ

 .היתוחוקלו הרבחה ירצו תודוא עדימ רתאב .תואפרובו

 6 6) 6) :גוריד

 תיללכ םילוח-תפוק

 ת56ק : / /לחאוז .א18136.00 ./
 .רעשל םיפד ,הפוקה לאע עדיוסה ירגאמב \שעופיח תורשפא

 .תופרטצה ףדו םירבחל עדימ .םילשמ תיללכ חוטיב

 (א 63 6 6 () :גוריד

 יבכמ םילוח תפוק

 תשס : / / יוז . ב0082 -681 6 . 00 ./
 .היפינסו היתולועפ לע רוביצל עדיס השיגס יבכמ
 תלבקו הפוקה לש םיאפור שופיחל .תורשפא
 .םהיטרפ

 6 6 6 ג :גוריד

 דסרטניא

 ת6סק : / /חאק . 3בתש6151:6 .ססת/11/
 תו

 .הדש יבוק ריד ייע הנבנ רשא יאמצע יאופר רתא

 םירושיק .האופרה םוחתמ תושדחו עדיס רתאב
 דועו תירבעב בחר; רואית ללוכ האופר ירתאל

 () 6) () :גוריד

 האופר - עדמ ₪ תואירבו עדב

 הנקלא סנלובמא

 תפסס : / /ססתס . סס /61%3ת8 - התווכוג] בת /
 לעפומה סנלובמאה לש םיבד/תמה םישבוחה תווצ

 תתלעפה .םיליעפה לע עדימ רתאב םיגיצמ ה;קלאב
 תוליעפה לע הקיטסיטטס .רוזאה לע עדי .סנלובמאה
 .תונוכ תומישר ןכו קלח ולט םהבש םיעוריא .תוק;זההו

 6 6 )ו :גוריד

 םילשורי סדייא טקייורפ

 תססס : / /אאא . ב135ת685 . סנש ./
 לע עדימו םינוכדע .םילשורי סדייא טקייורפ לע עדימ
 אשועב תובושתו תולאשו הלחמה
 6 6% 6 יגוריד

 היצרופורפ

 ת6%ק : / /שאט .סמססס:6218 .00 ./
 יגוס תא גיצמ רתאה .םייטסלפ םיחותיעל יצרא זכרמ
 .ףא יחותיעכ םוקמב םיעצבתמה םי;ושה םיחותיעה
 תויודע רתאב ןכ ומכ .דועו םי;פ תחיתו .ןמוש תביאש
 תוחתועמ לש
 4 0 60 :גוריד

 הפילשמ האוסר

 ת6%ק : / /שאא2 . 301 .סס ./
 בר עדימ .וסו תשר לש המילשמ האופר  רתאב

 םוחתב םיצעויו םיחסומ םע םימורופ ןכו האופרה םוחתמ
 .םיבר םימוחתב תולאושע לואשל ןתיע םהב האופרה

 6 6 6% 6 0% :גוריד

 זיירקנדלפ תטיש

 ת66ק : / /א . 56166ת%2815 .00 ./
 חתפל התרטמש זיירקלדלפ תטיש תא גיצמ שוברבליז יע
 תכרעמה לע סטבתמה ףגל רתוי אמ יתעשת לדומ

 הועס -- האיצצמממו הטישעה תודוא עדימ רתאב .תיטנגוליסה
 תוקעית .תוחה םישעב לופיטה לע עדימ ןכו .זירק;דלכ
 אמגודל רועישו םידליו

 6 0% 0% 0 גוריד

 תילורכה תופייעה תלובסת

 ת66ק : / /אוז . 8682 00 .5/
 םג העודיה תינורכה תופייעה תנומסתב קסועה רתא
 םיטביהה תודוא עדימ רתאב .םיפאיה תלחמ םשב
 הלחמב םילפטמה םיאפור .הלחמה לש םיישפעה
 םילוח לש םיישיא םירופיס .םייט;בלר םירושיק .יץראב
 דועו םהיתוחפשמו

 ( 63 (6ג :גוריד

 הסיששלל ריווא

 ת66ק : / /9חא2 . 01 60 .31/35%תתב /
 רתאה .המניששה תולחמבו המתסאב קסועה יאופר רתא
 .תודדומתהה יכרד .המתסאה תלחמ תודוא עדימ קפסמ
 םידליל היפ .םוחתב תוחיכש תולאשל תובאעת .המע
 .ןצמחה תטילקו תואירה תלועפ לע רבסה תויצמי;א הבו
 .םיאפורל רוגס רודמ ןכו םוחתב תולאשל םורופ
 6 63 6 6; () :גוריד
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 6) תואירבו עדב

 קיניצבט רוש

 ב | תספסב / /אאא . 311658 6026 .ס0
 שש 6 שחה !2אהשמ 100% (פס

 בא התנה הול בשק הלה כה 80 9 , 0 , | 0-6 ₪08 בי
 קייצבט רוש תחקרמה יתב תשר רתא
 עדימ .תחקרמה תיב לע עדימ ללוכה
 .םיעצבמ .תומייקו תושדח תופורת לע
 .דועו תוחוקל ןודעומ

 ג 6ג 6 () () :גוריד

 ץוענהנ זוז לש תצסמ
 :תטה ףטודוחל תל

 לארשיב הוטס ילעב ןוגרא

 ת6סק : / /חאא . 658 8
 .לארשיב הסוטסה ילעב ןוגרא לע עדימ

 ברקה ימואלניבה סרגנוקה .ןטרסה תלחמ לע עדימ
 םירושיק םג רתאב .יסואלניבה הסוטסה םויו

 .םירחא הוטס ירתאל

 60 6 69 6 6; :גוריד
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 סופוא םע תונכת דומלל

 יעוצקמה שמתשמל ךירדמה יעוצקמה שמתשמל ךירדמה ךמצע דמל

 ישעמ תונכת \/1808] 6++ 6 | ישעמ תונכת /1808] 38510 6 | םירועיש 24-ב \/1508] 38510 6
 ח"ש 129 ריחמ ח"ש 129 :ריחמ ח"ש 129 ריחמ

 4 רוסיה

 םיליחתמל יתודידי סרוק 6++ דוסיהמ 6++ ךמצע דמל

 ח"ש 99 ריחמ ח"ש 149 ריחמ םירועיש 24-ב 188 2

 ח"ש 99 ריחמ

 אלמה ךירדמה
 וי

 ןוטרונ רטיפ =

 ש- ו 11 -)ג)

7 
2% 
 ב-4 2

 ךמצע דמל ןוטרונ רטיפ לש אלמה ךירדמה
 םירועיש 24-ב //00058% 0 /406088 97-ב תונכתל

 ח"ש 99 ריחמ ח"ש 129 ריחמ



 סופוא לש טנרטניא ירפס

 ךמצע דמל

 םירועיש 24-ב [ח(6ח%
 ח"ש 99 ריחמ
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 זופת
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 ח"ש 59 ריחמ
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 חס 8
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 חח חף ח חח חח

 הכומסה םירפסה תונחב תאצמ אלש סופוא לש רפס שי סא

 .האצוהה תיבמ תורישי ותוא שוכרל לכות ,ךירוגמ סוקמל

 .ראודב ךתיבל חלשיי רפסהו ,הנמזהה ספוט תא ונילא חלש

 :טנרטניאב ונלש תונחב רפסה תא ןימזהל לכות ,ןיפולחל

 סופוא תאצוה ירפס תא גישהל ןתינ

 םירפסה תויונח לככ

 צ/שצ .סס\נ5.60 .ו|

 מייעב רואל האצוה סופוא דובכל

 61650 א''ת 65101 דיית

 03-6814231 סירוריבל ןופלט

 רפסה תא יל חולשל אנ

 סש

 ךס לע קיש בייצמ

 בוחר החפשמ סש

 ןופלט דוקימ

 \רערעררררערערערערעלש



 ינויסנב חוטיבב תילמיטפואה העקשעהה

 "שש ריו =

 היקנב תינכותמ רהתוי

 םילהנמ חוטיב לע הפידע היסנפה
 ינפ לע השדחה הפיקמה היסנפה תינכת ןורתי

 תויסנניפ תודבוע לע ססבתמ םילהנמה חוטיב
 בחרה רוביצה ברקב הזיחא הנוקו תויחוטיבו
 ןורתיה .םילהנמ חוטיב ילעב םילהנמ ברקב ףאו
 םימרוג ינשמ עבונ היסנפה תינכת לש יסנניפה
 :םיירקיע
 ןוכסיחה יפסכמ 70% :העקשהב תופידע .א
 תודחוימ ח"גאב םיעקשומ היסנפה תינכותב
 .5%-כ לש תילאיר תיבירו הדמצה תוקינעמה
 עקשומ ןוכסחה לכ תאז תמועל םילהנמ יחוטיבב
 .(תודונתל ןותנה) ןוהה קושב

 :םה ךכמ םיעבונה תונורתיה

 םילהנמ חוטיבל רתוי םיחטבמ ןיב (65) השירפ ליג תובטה תאוושה
 (ח"ש 5,000 - לש ילאיר עובק רכשב רבגל)

 היסנפה תינכת יכ הרורבה הנקסמל עיגנ קיסעמלו
 רתוי הברה חטובמל הקינעמ השדחה הפיקמה
 רתוי אל הלוע קיסעמלו םילהנמ חוטיב רשאמ
 .םילהנמ חוטיבב רשאמ תוחפ םיתיעלו

 הריחבה .2

 הפידע "רתוי םיחטבמ"
 םיקינעמ רשא תונורתי רפסמ "םיחטבמ"ל

 .ןמז ךרואל תוביציו תורש ,ןוחטיב היתוחוקלל
 הצובקה הניה "םיחטבמ" - לדוגל ןורתי .א
 ןרקה םגו ינויסנפ חוטיבל לארשיב הלודגה
 קושמ 56%-כ) רתויב הלודגה הניה השדחה
 :חיטבמ הז ןורתי .(היסנפה
 רתוי בוט סינוכיס רוזיפ (ד
 הנשמ חוטיב תויולעב ןוכסח (
 ביצי לוהינ (ד
 ןמז ךרואל התואנ המרב תורש (ד
 הסירפב היתורש הקינעמ "םיחטבמ" - הסירפ .ב
 ןוידפ ךרע הלמיג/היסנפ ידי לע תינוגראו תיפרגואג

 (2/1. םיבשחוממ ,תוחוקלל תורש ידרשמ 35-כ ( 65 ליגב 65 ליגמ
 ףינס לכב חטובמ לכל תורש ןתמל

 חוטיב םיחטבמ תוטיב םיחטבמ
 תורשו ץועי םינתונה םייליעפמ רשק ישנא (ד םילהנמ םילהנמ

 ה עדיז הניז - : ברה עדה לקבלת לםירטבהי תושיה ב | פג | 0 |
35 10| 2,033 0 | 7800 
 הלאו לארשיב רתויב הברה תינויסנפה תונמוימהו . 2 0 | 7 הר | ה =

 .היחטובמל תורשבו ץועיב התוא םישמשמ ב : : :
 :תורהבהו תוחנה
 םייוציפל ג"פוקל 2.33%+ השדח הפיקמ היסנפל 17.5% :רתוי םיחטבמ
 (3%-ב ןוכסח)
 .דדמל םידומצ ןוידפה יכרעו תויסנפה

 (3% חטובמל ,4.2% הרבחל האושתב) ידוסי ףידעל 18.33% :םילהנמ חוטיב
 .הדובע רשכ ןדבואל 2.5%-1.5% תפסותב
 .ןוהה קושב האושתה י"פע שדוח ידמ הנתשמ הלמיגה

 50-כ לש ןויסינו קתו "םיחטבמ"ל - ןויסינ .ד
 .הנש
 לדוגה - ךורא חווטל ידילוס לוהינו תוביצי .ה
 ידילוס לוהינ םיחטבמל רשפאמ יסננפהו יחוטבה
 תגשהל תורחא תונרק לע ץחל .ןמז ךרואל ביציו
 םרוג ,תואנ לועפת רשפאיש םיחטובמ רפסמ
 .דיתעה ןובשח לע הווהה תחטבהל םיתיעל
 השדחה "םיחטבמ"ל - חוקלל תויקסע תואצות .ו
 תניחבמ רתויב בוטה יראוטקאה ןזאמה תא שי

 יפסכה צהל תורשפאו האושתב ןוחטב (ד
 ידל םיאבה יראוטקא ףדועו יסנניפ ףקיה ,לדוג ב 8

 םגדומש יפכ חטובמל תויקסעה תואצותב יוטיב (תילאיה 4.6%) תיסחי ההובג תילאר האושת 3

 .היסנפל
 לוהינ תואצוה רועש :רתוי ךומנ תואצוה רועש .ב
 לומ היסנפה תינכתב הימרפהמ 8% לש ךומנ
 תוטיבב הימרפהמ 30% דע עיגמה תואצוה רועש
 תינכותב ןוכסחל רתוי הובג םוכס ריתומ םילהנמ
 .היסנפה

 תלבטב יוטיב ידיל האב תיפוסה האצותה
 .השירפ ליג תובטה תואוושה

 תינכתל שיש לודגה יסנניפה ןורתיל ףסונב
 איהש ךכב יחוטיב ןורתי היסנפל שי היסנפה
 ןדבא ,השירפ :םיבצמה תשולש לכל יוסיכ תנתונ
 .תוומו הדובע רשכ

 חטובמל תינכתה תושימג תא ךכל ףיסונ םא

 :הלבטב

 *תושדח היסנפ תונרק-1998 ינזאממ טקל

 תודותע מ"גק םיחטבמ
 השדחה | השדחה השדחה
 םיחטבמ)
 (רתוי

 םיסכנ
 ת"ש ינוילמב

 %-ב ףדוע
 תובייחתההמ

 .תונותיעב םימוסרפמ*

 םיחטבמ לש תינויסנפה הכפהמה |1ח] [סי/\02//

 03-6925915 ,03-6925851 :ןופלט תר 3116707811 .תרנט(36תנתר .60.1] לשש תר1186ת1תב.60.1] :טנרטניאב ונתבותכ



 ירה ניל רבוה 'תיבה בועחלמה

0% 
 - רמו

 תא ,ימלועה יוליבה תא ךתיבל איבמ טנרטניאה
 .היכרות תונולמו סאגו סאל לש וניזקה תויווח
 האקתפרה שפחמל יתודידי רתא 1850105
 .ישפנ טקשו תידילוס היוחכ ךא ,םישוגירו

 תא םידירומ רתאל םיסנכנ 60171101[
 :םיקחשמ רחבמ וניזקב .םיקחשמו םימשרנ ,קחשמה
 יקחשמ ,ונק, סטולס ,הרקב ,רקופ ,ק'ג | קלב "הטלוה
 ןוול= ןוא רוביח 181 טוהלה םגו דוריג
 םע תרבטצמ הפוק תריציו םיפסונ וניזק יתבל
 !תותפמ היכז תויורשפא

 .הויבז %
 וקלוח רבכ רלוד ןוילמ 50-מ הלעמל ₪
 תועיבקב םיפתתשמ םישלוג 20,000-מ הלעמל 8

 ילאוטריוה וניזקה תיווחב
 םיימעפ תמועל דיחי "0" םייק תילאוטריוה הטלורב
 .תורחא תוטלורב שיש ספא

 ו
 \\ע\צ .א חסםפס|ס חרס 5.60 ה חזו

 ל

 1-800-945-7252 םניח-ןופלטב ל
 ינורטקלא ראודב (תירבעב אל) ןייל-ןואב וא
 5 קס ות 85010ח105.00ת1

 תלשממ לש ןוישרב לעופ וניזקה ןח
 טפוסורקימ תרבח לש 5814 תנגהב דיוצמ .ואסרוק
 תויביס 64-ב םיקפתסמ םיקנב) תויביס 128 ןורכניסב
 .1,סאצ-ו 18411.8 תללוכ החטבאה .(דבלב
 671 י"ע תלהונמ םימולשתהו םיפסכה תכרעמ
 .תילאוטריוה תואקנבב םלועב תועודיהמ

 ךל רשפאמ וניזקה 0
 ןקחשכ קחשלו תונמוימ שוכרל
 .הלחתהב חרוא
 הנתמ %20 ךל קינעי וניזקה
 לש הנושאר השיכר לכ םע
 .הלעמו 520 לש םוכסב םינוט'יז

 ו יו ציור קל = קובל יקי וו ויו
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 הדרטסוטוא
 תווי

 עוטנואב ימואלה חוטיבה רתאב ל הכחמ ,ןוחנה עדימה לכ
 יתודידיה ,ףיקמה ,ינשדחה רתאה
 וכותב בלשמ ימואלה חוטיבה לש ליעפהו
 היהי לכהש ידכ תמכחותמ היגולונכט
 .רתוי טושפ ךל
 :ולכות רתאב

 לע ףיקמו ןימא ,ינכדע עדימ לבקל ₪

 :ימואלה חוטיבב םכיתויוכז
 ילומגת ,םידלי חוטיב ,תוהמא חוטיב

 ,הלטבא חוטיב ,תונוזמה קוח ,םיאולימ
 ...דועו תונואת יעגפנ חוטיב
 חוטיב ימד םולשת לע ינכדע עדימ לבקל ₪

 הלאו םיריכש ,םיקיסעמ ,םיאמצעל
 .םידבוע סניאש
 תואלמגה ירועש לע ינכדע עדימ לבקל ₪

 .םכל תועיגמה
 ,םכלש בשחמה לא תורישי םיספט דירוהל 8

 תיתיבה תספדמב םיספטה תא סיפדהל
 .ימואלה חוטיבל סתוא חולשלו
 בחרנ יטסיטטס עדימ לבקל ₪

 .\ראב בושיי לכ לע ןכדועמו

 הידבר לכ לע היסולכואה ללכ תא תקבוח ימואלה חוטיבה לש תיתרבחה ותוליעפ

 .הנקו דע הדילמ חרזאה תא הוולמו
 .םכל עיגמה תא ולבקתו ,וקילקה ,ושג ,רהמ רתויש המכו עיגמ םכל םג ןכל

 כ תורומש תויוכדה לכ לש הוטיבל

 ועו .ם1] .80צ.1] ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתא
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 ענרטניאב ם2 ,ןופ-אלפ םצ רנדל ==

 ,הירצומו הרבחה יתוריש לע בר עדימ אוצמל רותפכ תציחלב ולכות טנרטניאב ןופ- אלפ רתאב
 רתאור .חווולוורווה חיתירישב רועיהלו

 בכל רשפאמ ןופ-אלפ לש תובותכה תועדוהה תוריש ,טסקט -אלפ 8

 שייה ,תילגנאבו תירבעב

 לע ןווקמ עדימ ,ישיא דוק תועצמאב ,םכל קפסי טנ-אלפ תוריש 8

 1 (.חשזםו)
1 

 ונלש תומדקתמה תויגולונכטה לע עדימ לבקל ולכות ,ןכ ומכ
 .דועו תויונפ תורשמ ,ימלוע לייוח- אלפ תוריש ללוכה לייוחל םיעסונל עדימ זכרמ

 348- 1214 דוקאנאד
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